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 เอกสารประกอบการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย Physical Activities for 

Early Childhood ใช้ประกอบการศึกษาส าหรับผู้ศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้ จัดท าได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และสาระ        
การเรียนรู้ที่หลากหลายเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับนักศึกษา บุคลากรทางด้านการศึกษาและผู้ที่สนใจ
ทั่วไปน าไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นวัยแห่งการเริ่มต้นที่      
จะเรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่อยู่รอบๆตัว และผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด             
ต่อกระบวนการพัฒนาการเด็กปฐมวัยต่อไป 

คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ ขอมอบความดีนี้แด่
ท่านเจ้าของผลงานทุกท่านที่ผู้เขียนได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียง ซึ่งปรากฏอ้างอิงอยู่ใน
หนังสือเล่มนี้ คุณงามความดีของเอกสารประกอบการสอนนี้ขออุทิศแด่ อาจารย์บุญธรรม จิตไธสง    
ที่ เป็นผู้จุดประกายทางความคิดแนะน าแนวทางในการเขียนเอกสารประกอบการสอน และ
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ก าลังใจ  
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แผนบริหารการสอนประจ าวิชา 
 

รหัสวิชา EA10122 

รายวิชา กิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย   3 (2-2-5) 
  Physical Activities for Early Childhood                        

 

ค าอธิบายรายวิชา 

 ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพลศึกษา ความหมาย ความส าคัญและขอบข่ายของพลศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาการด้านร่างกายของเด็กปฐมวัย จุดมุ่งหมายและหลักการจัดประสบการณ์  
พลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ทฤษฏีที่สัมพันธ์กับการจัดประสบการณ์ทางพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
กิจกรรมพลศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัย การจัดสภาพแวดล้อม และการเตรียมการป้องกัน
อุบัติเหตุก่อนการจัดประสบการณ์ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การประเมินผลการจัดประสบการณ์
ด้านพลศึกษา การฝึกปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษา 
 

จุดประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ ความหมายและความมุ่งหมายของกิจกรรม             
พลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวในร่มและกลางแจ้งส าหรับเด็กปฐมวัย
ได้อย่างถูกต้อง 

3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถจัดกิจกรรมกีฬา เกม และกิจกรรมอ่ืนๆที่ส่งเสริมพัฒนาการและ
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยได้ 

4. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสร้างโปรแกรมการออกก าลังกายและพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย
ได้อย่างถูกต้อง 

5. เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ครู รักและศรัทธา
ในวิชาชีพครู ตลอดจนมีวิญญาณของความเป็นครู 
 

เนื้อหา 
 

 บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยและกิจกรรมพลศึกษา  

  1.1 ความหมายและความส าคัญของการศึกษาปฐมวัย 
  1.2 ปรัชญาของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
  1.3 หลักพ้ืนฐานของการพัฒนาเด็ก 

  1.4 ความหมายพลศึกษา 
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  1.5 ความหมายกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
  1.6 ความส าคัญของกิจกรรมพลศึกษา 
  1.7 หลักการจัดกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
  สรุป 
  แบบฝึกหัดบทที่ 1 
  เอกสารอ้างอิง 
   
 บทที่ 2 พัฒนาการและความพร้อมทางร่างกายของเด็กปฐมวัย   

  2.1 ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็ก 

2.2 ความหมายของพัฒนาการ 
  2.3 พ้ืนฐานของพัฒนาการเด็ก 
  2.4 ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย 
  2.5 ปัจจัยที่ส่งเสริมความพร้อมทางกายของเด็กปฐมวัย 
  สรุป 
  แบบฝึกหัดบทที่ 2 
  เอกสารอ้างอิง 
   
 บทที่ 3 กิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย     

  3.1 ประโยชน์ของกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็ก 

  3.2 ความต้องการของเด็กปฐมวัยทางด้านพลศึกษา 
  3.3 บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมพลศึกษา 
  3.4 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพลศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
  3.5 การออกก าลังกายส าหรับเด็ก 
  3.6 ข้อแนะน าการออกก าลังกายส าหรับเด็ก 
  3.7 การทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็ก 
  สรุป 
  แบบฝึกหัดบทที่ 3 
  เอกสารอ้างอิง 
  

บทที่ 4 กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต้น      

  4.1 การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
  4.2 การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 
  4.3 ประเภทของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเชิงสร้างสรรค์ 
  4.4 องค์ประกอบของการเคลื่อนไหวประกอบเชิงสร้างสรรค์ 
  4.5 หลักการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเชิงสร้างสรรค์ 
  4.6 ข้อควรค านึงในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
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  สรุป 
  แบบฝึกหัดบทที่ 4 
  เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 5 กิจกรรมพลศึกษาในร่ม       

  5.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพลศึกษาในร่ม 
  5.2 การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 
  5.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมพลศึกษาในร่ม 
  สรุป 
  แบบฝึกหัดบทที่ 5 
  เอกสารอ้างอิง 
   
 บทที่ 6 กิจกรรมพลศึกษากลางแจ้ง      

  6.1 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพลศึกษากลางแจ้ง 
  6.2 การจัดสภาพแวดล้อมนอกชั้นเรียน 
  6.3 รูปแบบการจัดกิจกรรมพลศึกษากลางแจ้ง 
  สรุป 
  แบบฝึกหัดบทที่ 6 
  เอกสารอ้างอิง 
   
 บทที่ 7 เกมส าหรับเด็กปฐมวัย       

  7.1 ความหมายของเกม 

  7.2 จุดมุ่งหมายของเกม 
7.3 ความส าคัญของเกมและการเล่นที่มีพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับ
ปฐมวัย 

  7.4 ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมเกมและการเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
  7.5 เทคนิคและขั้นตอนในการสอนเกม 
  7.6 บทบาทของครูในการวางแผนจัดเตรียมเกมและการเล่นสรุป 
  แบบฝึกหัดบทที่ 7 
  เอกสารอ้างอิง 
   

 บทที่ 8  การเล่นเลียนแบบสัตว์ การเล่นเป็นนิยาย     

และการเล่นแบบสร้างสรรค์  

  8.1 ความหมายของการเล่นเลียนแบบสัตว์ 
  8.2 ประโยชน์ของการเล่นเลียนแบบสัตว์ 
  8.3 ความหมายของเล่นเป็นนิยาย 



4 

 

  8.4 ประโยชน์ของการเล่นเป็นนิยาย 
  8.5 ความหมายของการเล่นแบบสร้างสรรค์ 
  8.6 ประโยชน์ของการเล่นแบบสร้างสรรค์ 
  8.7 แนวทางการสอนกิจกรรมแบบสร้างสรรค์ 
  สรุป 
  แบบฝึกหัดบทที่ 8 
  เอกสารอ้างอิง  
 

บทที่ 9 การประเมินผลพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 

 9.1 หลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก 
 9.2 ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการ 
 9.3 วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ 

สรุป 
  แบบฝึกหัดบทที่ 9 
  เอกสารอ้างอิง 
 

วิธีการสอนและกิจกรรม 

1. บรรยายสรุปเนื้อหา 
2. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน 
3. ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
4. อธิบาย สาธิต และการฝึกปฏิบัติกิจกรรมทางพลศึกษา 
5. การสนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดกิจกรรมพลศึกษาในชั้นเรียน 
6. ทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้เรียน 
7. มอบหมายแบบฝึกหัดท้ายบท และทบทวนเนื้อหา 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอน “กิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย” 
2. หนังสือ ต าราวิชาการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
3. วีดิทัศน์ที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหา 
4. กิจกรรมพลศึกษา 
5. กิจกรรมเกม และนันทนาการ 
6. เครื่องมือที่ใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
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การวัดผลและประเมินผล 
การวัด 

1. คะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน      70% 
1.1 ความสนใจในการเรียน      10% 
     และความร่วมมือในการท ากิจกรรมในชั้นเรียน 
1.2 ท าแบบฝึกหัดท้ายบท และรายงาน    10% 
1.3 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย      10% 
1.4 ทดสอบภาคปฏิบัติ กิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  40% 

 2. คะแนนสอบปลายภาค       30% 
 

การประเมินผล 

 การประเมินผลแบ่งระดับคะแนนเป็น 8 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
       ระดับคะแนน A  =  80-100 
  ระดับคะแนน B+  =  75-79 
  ระดับคะแนน B =  70-74 
  ระดับคะแนน C+  =  65-69 
  ระดับคะแนน C =  60-64 
  ระดับคะแนน D+  =  55-59 
  ระดับคะแนน D =  50-54 
  ระดับคะแนน F  =  0-49 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยและกิจกรรมพลศึกษา 
 

หัวข้อเรื่อง 
1. ความหมายและความส าคัญของการศึกษาปฐมวัย 
2. ปรัชญาของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
3. หลักพ้ืนฐานของการพัฒนาเด็ก 
4. ความหมายพลศึกษา 
5. ความหมายกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
6. ความส าคัญของกิจกรรมพลศึกษา 
7. หลักการจัดกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความส าคัญของการศึกษาปฐมวัย ปรัชญาและ

หลักพ้ืนฐานของการจัดการศึกษาและการพัฒนาเด็ก ได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของพลศึกษา กิจกรรมพลศึกษาส ากรับเด็ก

ปฐมวัย และความส าคัญของกิจกรรมพลศึกษา 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้อง 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. บรรยายสรุปเนื้อหา ยกตัวอย่างประกอบ และการน าไปประยุกต์ใช้ 
2. กิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย 
3. การอภิปรายร่วมกัน 
4. การสนทนา ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5. ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
6. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
3. แบบฝึกหัด 
4. บทความทางวิชาการ งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตความตั้งใจในการเรียน 
2. การอภิปรายซักถาม 
3. การน าเสนอ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
4. การท าแบบฝึกหัด 
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บทท่ี 1 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยและกิจกรรมพลศึกษา 

 
 สุขภาพ หรือ สุขภาวะ หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางสังคม  
และทางปัญญาหรือจิตวิญญาณ สุขภาพหรือสุขภาวะจึงเป็นเรื่องส าคัญ เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของ
ชีวิต ซึ่งทุกคนควรจะได้เรียนรู้เรื่องสุขภาพเพ่ือจะได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติ   
คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งมีทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพจนเป็นกิจนิสัย อันจะส่งผลให้
สังคมโดยรวมมีคุณภาพ พลศึกษา (Physical Education ) เป็นศาสตร์แขนงหนึ่ง ที่อยู่บนรากฐาน
ทางวิทยาศาสตร์ และมีความเกี่ยวข้องกับศาสตร์แขนงอ่ืนๆ อีกหลายแขนง ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนใช้
กิจกรรมการเคลื่อนไหวการออกก าลังกาย การเล่นเกมและกีฬา  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาโดยรวม
ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา รวมทั้งสมรรถภาพเพ่ือสุขภาพและกีฬา ในการ
เสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัย กิจกรรมพลศึกษาก็เป็นปัจจัยหลักที่จะส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัย ดังนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยและ
กิจกรรมพลศึกษา เพ่ือเกิดการวางแผนที่ดีในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและควรค านึงถึงพัฒนาการของ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 

ความหมายและความส าคัญของการศึกษาปฐมวัย 
 
 การศึกษาปฐมวัยมีความส าคัญต่อประเทศชาติมาก ดังปรากฏให้เห็นในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตราที่  18 ที่ระบุให้มีการจัดการศึกษาปฐมวัย (ส านัก
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542 : 12) นอกจากนั้นส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติได้จัดตั้ง “สถาบันแห่งชาติเพ่ือการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย”ในปี พ.ศ. 2542 ขึ้นพร้อมทั้ง
ประกาศว่า “การศึกษาปฐมวัย คือ การสร้างคน สร้างชาติ” นักการศึกษาไฮมส์ (Hymes,1969 : 71) 
ได้กล่าวถึงความส าคัญของการศึกษาปฐมวัยว่า “การที่ครูจะสอนได้ดีนั้นจ าเป็นต้องศึกษาเด็ก” 
ยิ่งกว่านั้นงานวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองของมนุษย์นั้นยังเน้นถึงความส าคัญของการศึกษา
ปฐมวัยโดยเฉพาะในช่วง 5 ปีแรกของชีวิตว่า เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดส าหรับการเรียนรู้ และเด็ก
จ าเป็นต้องได้รับการดูแล เอาใจใส่จากพ่อแม่ หรือผู้ดูแลตั้งแต่แรกเกิดโดยการให้ความรัก การโอบ
กอด สัมผัส พูดคุย และเล่นกับเด็กเพ่ือให้สมองของเด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ตามศักยภาพ    
(นภเนตร  ธรรมบวร 2544 : 9-10) จะเห็นได้ว่าการเข้าใจพัฒนาการเด็กส่งผลดีต่อตัวครูผู้สอนหลาย
ประการ ผลดีประการหนึ่งคือ ช่วยให้ครูเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของเด็กได้ดียิ่งขึ้น และสามารถ
วางแผนหลักสูตรการเรียนการสอน ได้เหมาะสมกับเด็กแต่ละคนได้มากขึ้น 
 เมื่อกล่าวถึงค าว่า “การศึกษาปฐมวัย” โดยทั่วไปจะหมายถึงการจัดการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อพัฒนาการในเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง 8 ขวบหรือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
การจัดการศึกษาส าหรับเด็กในที่นี้รวมถึงการจัดการศึกษาทั้งแบบเป็นทางการ ( formal group 
settings) และการจัดการศึกษาแบบไม่เป็นทางการ ( informal group settings) ด้วยเพราะการ
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เรียนรู้ของเด็กในช่วงวัยดังกล่าวถือเป็นรากฐานของการเรียนรู้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม ส าหรับใน
ประเทศไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึง “เด็กปฐมวัย” ว่าหมายถึงเด็ก
ในช่วงอายุระหว่าง 0-5 ปี (เด็กตั้งแต่แรกปฏิสนธิถึงอายุ 5 ปี 11 เดือน 29 วัน) และรูปแบบการจัด
การศึกษาปฐมวัยว่าสามารถท าได้ใน 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 10) 
 

ปรัชญาของการจัดการศึกษาปฐมวัย 
 

 ในอดีตความหมายของค าว่า “เด็ก” มีแตกต่างกันไปมากมายหลายความหมาย ทั้งนี้โดย
ขึ้นอยู่กับสังคมในยุคสมัยนั้น ๆ อาทิ ในสมัยโบราณเด็กจะมองหรือถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ใหญ่เมื่ออายุ
ครบ 7 ขวบ การศึกษาของชาวกรีกและโรมันสมัยก่อนจะมุ่งจัดการศึกษาส าหรับเด็กชายที่มาจาก
ครอบครัวร่ ารวย ส าหรับเด็กหญิงหรือเด็กที่มาจากครอบครัวอยากจนจะถูกฝึกให้ท างานที่บ้าน 
การศึกษาจะเริ่มต้นเมื่อเด็กอายุราว 6-7 ขวบ ถึงแม้ว่านักปราชญ์ในสมัยนั้น เช่น อริสโตเติล และ  
พลาโตจะได้กล่าวถึงความจ าเป็นของการจัดการศึกษาให้แก่เด็กก่อนหน้านั้นก็ตาม 
 แนวคิดของนักปรัชญาในแต่ละยุคสมัยที่มีผู้กล่าวถึงและเป็นที่ยอมรับรวมตลอดถึงมีการ
น ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบันมีหลากหลายแนวคิด แต่จะขอเสนอแนวคิดที่
ส าคัญ ดังนี้ 

1. จอห์น อมอส คอมมิวนิอุส (Jhon Amos Comenius) มีชีวิตอยู่ ในช่วงระยะเวลา 
ระหว่าง  ปี ค.ศ. 1592-1670 เป็นนักการศึกษาชาวเชโกสโลวะเกีย เป็นผู้เขียนหนังสือภาพ (picture 
books) ส าหรับเด็กเป็นครั้งแรก โดยใช้ชื่อว่า “Orbis Pictus” ซึ่งมีความหมายว่าโลกของรูปภาพ 
หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือส าหรับครูในการฝึกประสาทสัมผัสและการศึกษาธรรมชาติ มีความเชื่อว่า 
การศึกษาควรเป็นไปตามล าดับขั้นของธรรมชาติครูจ าเป็นต้องสังเกตล าดับขั้นตอนตามธรรมชาติ
ดังกล่าว และจัดการเรียนรู้ส าหรับเด็ก แนวคิดสะท้อนให้เห็นล าดับขั้นพัฒนาการของเปียเจท์และ
มอนเตสซอรี่ หรือในปัจจุบันที่เราอ้างถึงในเรื่องความพร้อมทางการเรียน (school readiness)  
 นอกจากนั้นยังมุ่งเน้นความคิดรวบยอดพ้ืนฐานที่เราพูดถึงเสมอ ๆ ในปัจจุบัน คือ “การ
เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ” (learning by doing) พยายามส่งเสริมพ่อแม่ ผู้ปกครองเปิดโอกาสให้เด็กเล่น
กับเพ่ือนในวัยเดียวกัน ขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการปฏิรูปสังคมที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่คน
ยากจนเช่นเดียวกับคนร่ ารวย กล่าวโดยสรุป คอมมิวนิ อุสได้มีบทบาทที่ส าคัญมากทาง
การศึกษา 3 ประการ คือ เป็นผู้เขียนหนังสือที่มีรูปภาพประกอบเป็นคนแรก จัดการศึกษาโดยมุ่งเน้น
ที่ประสาทสัมผัส (education with the senses) และเป็นผู้ที่ริเริ่มการปฏิรูปทางสังคมด้านการศึกษา 

2.  จอห์น ล็อค (John Lock) มีชีวิตอยู่ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ. 1632 ถึง 1741 ถือ
เป็นผู้ก่อตั้งปรัชญาการศึกษาสมัยใหม่ทั้งนี้เนื่องจากทฤษฎีทางการศึกษาของเขามีรากฐานอยู่บน
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาจิตใจ และการเรียนรู้ มีความเชื่อว่า เด็กเปรียบเสมือนกับผ้าขาว
สะอาด (clean slate) เด็กจะเติบโตเป็นบุคคลเช่นใดนั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ได้รับจากพ่อแม่ 
สังคม การศึกษา และโลกรอบตัว เป็นนักการศึกษาชาวยุโรปในยุคแรกที่กล่าวถึงความแตกต่าง
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ระหว่างบุคคลของเด็ก ซ่ึงเชื่อว่า จุดมุ่งหมายของการศึกษาคือการพยายามท าให้มนุษย์เป็นผู้มีเหตุผล 
กล่าวโดยสรุป บทบาทที่ส าคัญด้านการศึกษาคือ การจัดการศึกษาโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของเด็ก การอธิบายเหตุผลแก่เด็กในการเรียนรู้ และบทบาทของสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาเด็ก 

3.  ฌอง ชาค รุสโซ (Jean-Jacques Rousseau) มีชีวิตอยู่ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี 
ค.ศ. 1712 ถึง 1778 เกิดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ แต่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในประเทศฝรั่งเศส มีความ
เชื่อว่า เด็กเกิดมาพร้อมกับแนวโน้มที่จะเป็นคนดี เด็กเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ
สิ่งแวดล้อม เด็กควรเติบโตไปตามธรรมชาติ แต่สังคมเป็นผู้ท าลายเด็ก มีชื่อเสียงมาจากงานเขียนที่ชื่อ
ว่า “เอมิล” (Emile) ซึ่งกล่าวถึงวิธีการเลี้ยงดูเด็กแบบธรรมชาติ และเสนอแนะว่า การศึกษาควร
สะท้อนความดีงามตามธรรมชาติของเด็ก และบรรยากาศการเรียนการสอนควรยืดหยุ่นได้โดยค านึงถึง
ความต้องการ และความสนใจของเด็กเป็นหลัก นอกจากนั้น วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนเด็ก
เล็กควรเป็นรูปธรรม 

ถึงแม้ว่างานโดยส่วนใหญ่เน้นหนักไปที่การปฏิรูปความคดิทางสังคมด้านการศึกษา แต่งานก็มี
อิทธิพลอย่างสูงต่อโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยเฉพาะในส่วนที่มีความเกี่ยวพันกับล าดับ
ขั้นพัฒนาการ และล าดับขั้นการเรียนรู้  รวมตลอดถึงการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ
สิ่งแวดล้อม แนวคิดมีอิทธิพลต่อนักการศึกษาในยุคต่อมา เช่น เปสตาลอสซี่ ฟรอเบล และมอสเตส
เซอรี่ กล่าวโดยสรุป แนวคิดที่มีอิทธิพลต่อการศึกษาปฐมวัยในยุคปัจจุบัน ได้แก่ การส่งเสริมให้เด็ก
เล่นเสรี (free play) ซึ่งมาจากแนวความคิดที่ว่า เด็กโดยธรรมชาติแล้วเป็นคนดี และมีความสามารถ
ที่จะเลือกสิ่งที่ตนต้องการที่จะเรียนรู้การจัดสิ่งแวดล้อมที่มุ่งให้เสรีภาพแก่ผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียน
ควบคุมตนเอง รวมตลอดถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนควรเป็นรูปธรรม 

4.   โจฮันน์ ไฮน์ริค เปสตาลอซซี่ (Johann Heinrich Pestalozzi) มีชีวิตอยู่ในช่วงระยะเวลา
ระหว่างปี ค.ศ. 1746 ถึง1827 เป็นนักการศึกษาชาวอิตาเลี่ยน-สวิส ซึ่งทฤษฎีทางการศึกษาที่คิดนั้น
ได้กลายเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ได้รับอิทธิพลด้านความคิดจาก
เชื่อว่า การศึกษาธรรมชาติถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอน มุ่งเน้นความคิดของการจัด
หลักสูตรแบบบูรณาการ (integrated curriculum) ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวม 
ซึ่งกล่าวว่าการจัดการศึกษาให้แก่เด็กควรรวมถึงการพัฒนาร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ มีแนวคิด
จากตรงที่มุ่งเน้นการสอนเด็กเป็นกลุ่มมากกว่าการสอนเด็กเป็นรายบุคคล นอกจากนั้น ยังเป็นต้น
ความคิดในเรื่องการเตรียมความพร้อม และเห็นว่าเด็กไม่ควรถูกบังคับให้เรียนรู้ด้วยการท่องจ า แต่
ต้องให้เวลาและประสบการณ์แก่เด็กในการท าความเข้าใจสิ่งต่างๆ รอบตนเอง ได้เขียนหนังสือหลาย
เล่มเพ่ือเน้นความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ และลูก เช่น เกอร์ทรูสอนลูกอย่างไร” (How 
Gertrude Teaches Her Children)  และ  “หนังสือส าหรับแม่”(Books for Mothers)  และได้
ออกแบบหลักสูตรชื่อ “ปาปา” (Papa) ส าหรับลูกของตน ซึ่งจะให้ค าแนะน าแก่พ่อแม่ในการอบรม
เลี้ยงดูเด็ก 
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5.   เฟรดเดริค ฟรอเบล (Friedrich Froebel) มีชีวิตอยู่ ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี  
ค.ศ. 1782 ถึง 1852 เคยศึกษากับเปสตาลอสซี่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และได้รับการยกย่องว่า
เป็น “บิดาของการอนุบาลศึกษา” เป็นบุคคลที่มีความส าคัญและมีบทบาทมากผู้หนึ่งต่อการศึกษา
ปฐมวัยโดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดในการเรียนรู้ หลักสูตร และการฝึกหัดครู นอกจากนั้น
ยังเป็นบุคคลแรกที่ได้ออกแบบหลักสูตรส าหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ หลักสูตรของเน้นความส าคัญ
ของการเล่น และการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีความเชื่อว่าเด็กเล็กๆ เกิดมาพร้อมกับความรู้และ
ทักษะที่สะสมอยู่ภายใน หน้าที่ที่ส าคัญของครู คือ การพยายามดึงความสามารถที่มีอยู่ภายในของเด็ก
ออกมา และช่วยให้เด็กตระหนักถึงความสามารถของตนเอง หลักสูตรอนุบาลศึกษาของประกอบด้วย
ชุดของขวัญ (gifts) และชุดอาชีพ (occupations) ซึ่งออกแบบมาส าหรับพัฒนาการเรียนรู้โดยการ
สัมผัส ชุดของขวัญประกอบด้วยไหมพรม ไม้บล็อก วัสดุจากธรรมชาติ รูปทรงเรขาคณิต ส่วนอาชีพ
ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อันได้แก่ การปั้น การตัด การพับ การร้อยลูกปัด และการเย็บปัก 
นอกจากนั้นกิจกรรมดนตรี ศิลปะและกิจกรรมนอกห้องเรียน เช่น การท าสวน การดูแลสัตว์ จะถูก
บูรณาการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจ าวันของเด็กนอกเหนือจากการใช้ชุดของขวัญและชุด
อาชีพ แนวคิดในเรื่อง “การเล่น” จะแตกต่างจากแนวคิดในเรื่อง “การเล่น” ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่ง
มองการเล่นว่าเป็นกระบวนการที่ครู เป็นผู้ชี้แนะ ( teacher-directed process) เป็นการเล่น
เลียนแบบธรรมชาติ และเกิดขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่ครูเป็นผู้ก าหนด อย่างไรก็ตาม ก็ยอมรับแนวคิด
ของการเล่นในรูปแบบที่เด็กเป็นผู้คิดขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถและกระบวนการเรียนรู้
ของเด็ก 

6.   จอห์น ดิวอ้ี (John Dewey) มีชีวิตอยู่ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ.1859 -1952 เป็น
นักศึกษาชาวอเมริกันที่ต่อต้านการเรียนการสอนแบบเก่าที่เน้นการเรียนแบบท่องจ า และอยู่ภายใต้
การควบคุมอย่างเข้มงวดของครู ถือเป็นผู้น าของแนวคิดการศึกษาแบบก้าวหน้า (progressive 
education) มีความเชื่อว่า เด็กเรียนรู้จากประสบการตรง การศึกษาควรมีความสัมพันธ์ กับชีวิต
ปัจจุบันของเด็ก เน้นความส าคัญของความรับผิดชอบต่อสังคมในระบอบประชาธิปไตย การสอนที่ยึด
เด็กเป็นศูนย์กลาง โดยค านึงถึงความสนใจและความสามารถของเด็ก หลักสูตรควรมีลักษณะที่ยืดหยุ่น
ได้ และสัมพันธ์กับเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันของเด็ก บทบาทของครู คือเป็นผู้จัดเตรียม
ประสบการณ์ สภาพแวดล้อมให้กับเด็กเพ่ือให้เด็กสามารถเรียนรู้ หรือมีประสบการณ์ด้วยตนเอง เด็ก
ควรมีเสรีภาพในด้านการคิด การแสดงออก โดยครูจะเป็นผู้คอยให้ความช่วยเหลือ แนะน า ส่งเสริม
และวางแนวทางที่เหมาะสมแก้เด็กอย่างต่อเนื่องกันไป ไม่เห็นด้วยกับบทบาทที่จะต้องให้นักเรียนเป็น
ฝ่ายรับ และครูจะต้องเป็นผู้สอนอยู่ตลอดเวลา 

7.   มาเรีย มอนเตสเซอรี่ (Maria Montessori) มีชีวิตอยู่ในช่วงระยะเวลาระหว่างปี ค.ศ. 
1870 ถึง 1952 เป็นแพทย์หญิงคนแรกชาวอิตาเลียน ผู้คิดการสอนแบบมอนเตสเซอรี่ขึ้นครั้งแรกโดย
เริ่มจากการท างานกับเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาท าให้ค้นพบว่าเด็กต้องการการกระตุ้นและ
การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม จึงคิดหาวิธีการที่จะช่วยเด็กให้มีพัฒนาการทางสติปัญญาและอารมณ์ 
ซึ่งต่อมาได้พัฒนาการสอนส าหรับเด็กปกติด้วย โดยได้เปิดตารางเรียนส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนขึ้นในปี
ค.ศ. 1907 วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน เช่น โต๊ะและเก้าอ้ีมีขนาดเหมาะสมกับตัวเด็ก อุปกรณ์ใน
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การเรียนรู้จะมีหลากหลาย และเป็นล าดับขั้นตอน ทั้งนี้เพราะเชื่อว่า งานใดๆ ก็ตามสามารถแบ่งเป็น
ล าดับขั้นย่อยๆ ได้ และโดยอาศัยกระบวนการดังกล่าว เด็กสามารถเรียนรู้ที่จะกวาดพ้ืนและแต่งตัวได้
ด้วยตนเอง หลักสูตรจะให้ความส าคัญกับการศึกษาทางด้านสัมผัส (education of the senses) 
เพราะถือว่าเป็นรากฐานของพัฒนาการทางสติปัญญา นอกจากนั้น ยังให้ความส าคัญกับสายสัมพันธ์
ระหว่างบ้านและโรงเรียน 

ตารางที่ 1 สรุปแนวคิดของนักปรัชญาแต่ละยุคสมัยที่มีบทบาทต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในยุค
ปัจจุบัน 

นักปรัชญา ระยะเวลา แนวคิดที่ส าคัญทางการศึกษา 
คอมมิวนิอุส ค.ศ. 1592-1670 - เขียนหนังสือที่มีรูปภาพประกอบเป็นคนแรก 

- การศึกษาที่มุ่งเน้นประสาทสัมผัส 
- การปฏิรูปทางสังคมด้านการศึกษา 

ล็อค ค.ศ. 1632-1714 - การจัดการศึกษาโดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของเด็ก 
- การอธิบายเหตุผลแก่เด็กในการเรียนรู้ 
- บทบาทของสิ่งแวดล้อมต่อการพัฒนาเด็ก 

รุสโซ ค.ศ. 1712-1778 - ส่งเสริมให้เด็กเล่นเสรี 
- การจัดสิ่งแวดล้อมท่ีมุ่งให้เสรีภาพแก่ผู้เรียน 
- ส่งเสริมให้ผู้เรียนควบคุมตนเอง 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนควรเป็น
รูปธรรม 

เปสตาลอสซี่ ค.ศ. 1746-1827 - การจัดหลักสูตรแบบบูรณาการ 
- การจัดการศึกษาแก่เด็กควรรวมถึงพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย สติปัญญา และจริยธรรม 
-เด็กเรียนรู้ได้ดีที่สุดจากการค้นพบด้วยตนเอง (self-
discovery) 
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นักปรัชญา ระยะเวลา แนวคิดที่ส าคัญทางการศึกษา 
ดิวอ้ี ค.ศ. 1859-1952 - ชีวิตและการศึกษามีความสัมพันธ์กันอย่างแยกกัน

ไม่ได้ 
- โรงเรียนมุ่งเน้นที่ธรรมชาติของเด็ก 
- การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
- ให้ความส าคัญกับความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ
โรงเรียน 

มอนเตสซอรี่ ค.ศ. 1870-1952 - พัฒนาอุปกรณ์ท่ีใช้ในการฝึกประสาทสัมผัส และการ
จัดการเรียนการสอนแบบมอนเตสซอรี่ 

 

หลักพื้นฐานของการพัฒนาเด็ก 

 ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเป็นสิ่งส าคัญท่ีครูปฐมวัยจ าเป็นต้องทราบ
ทั้งนี้เพราะในการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ครูจะต้องค านึงถึงตัวเด็ก หรือผู้เรียนว่าเป็นใครมา
จากไหนและมีพ้ืนฐานความรู้หรือพัฒนาการเช่นไรสมาคมการอนุบาลศึกษาแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
(NAEYC อ้างถึงใน Bredekamp & Copple,1997: 10-15) ได้กล่าวถึงกฎเกณฑ์ที่เป็นพ้ืนฐานของ
การพัฒนาเด็กซ่ึงรวบรวมจากงานวิจัย  การเรียนการสอน  และทฤษฎีทางการศึกษาต่างๆที่ครูปฐมวัย
จ าเป็นต้องค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 
        1. พัฒนาการด้านต่างๆของเด็กไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญาล้วนมีความส าพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอย่างแยกไม่ได้พัฒนาการในด้านหนึ่งจะส่งผลกระทบและมี
อิทธิพลต่อพัฒนาการด่านอ่ืนๆเช่นพัฒนาการด้านสติปัญญาเพียงด้านเดียวย่อมส่งผลกระทบต่อ
พัฒนาการด้านอ่ืนๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
      2. พัฒนาการของเด็กจะเกิดข้ึนตามล าดับขั้น ความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆจะถูก
สร้างข้ึนโดยมีพ้ืนฐานมาจากประสบการเดิมของเด็ก และการเรียนรู้ของเด็ก ครูและผู้ปกครองควร
ระลึกอยู่เสมอว่าเด็กต้องการเวลาที่จะพัฒนาตามล าดับขั้น 
        3. อัตราพัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะมีความแตกต่างกัน  และพัฒนาการในแต่ละด้านก็จะ
ไม่เท่ากันนอกจากนี้ก็มีปัจจัยอ่ืนๆที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็ก อาทิ กรรมพันธุ์ สุขภาพ 
บุคลิกภาพ  วิธีการเรียนรู้ ประสบการณ์ และพ้ืนฐานครอบครัว เป็นต้น 
        4. ประสบการณ์เบื้องต้นของเด็กจะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กแต่ละบุคคล  เช่น เด็กท่ี
พัฒนาทักษะทางสังคมผ่านการเล่นกับเพ่ือนในวัยเด็กจะพัฒนาความเชื่อมั่นในตัวเองในการมี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อ่ืน 
          5. พัฒนาการของเด็กจะก้าวหน้าไปในทิศทางที่คาดเดาได้ การเรียนรู้ของเด็กจะพัฒนาจาก
พฤติกรรมที่ไม่ซับซ้อนไปสู่พฤติกรรมที่ซับซ้อนมากขึ้น  โดยการจัดประสบการณ์ตรงให้กับเด็กเพ่ือให้
เด็กได้พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาการของตนเอง 
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6. พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเกิดขึ้นบริบทของสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
ขณะเดียวกันก็ได้รับผลจากบริบทและวัฒนธรรมดังกล่าวด้วย 
        7. เด็กเป็นผู้เรียนที่มีความกระตือรือร้นโดยเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง และสร้างองค์
ความรู้จากโลกรอบตัว ด้วยเหตุนี้การจัดสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และวิธีการสอนที่ให้เด็กได้ลงมือ
ปฏิบัติจริงจึงถือเป็นเรื่องส าคัญในการสร้างองค์ความรู้ 
        8. พัฒนาการและการเรียนรู้เป็นผลสืบเนื่องมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างวุฒิภาวะ และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว ดังนั้นพัฒนาการจึงเป็นผลมาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม 
ไม่ใช่องค์ประกอบเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง 
        9. การเล่นถือเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับพัฒนาการท้ังสี่ด้านของเด็ก อันได้แก่ 
พัฒนาการทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ขณะเดียวกันก็เป็นตัวที่ช่วยสะท้อนถึง
พัฒนาการของเด็กด้วย 
       10. เด็กจะมีพัฒนาการที่ก้าวหน้าถ้าได้รับโอกาสในการฝึกทักษะต่างๆ รวมตลอดถึงได้รับ
การท้าทายในระดับที่เหมาะสมและมีครูหรือผู้ใหญ่คอยแนะน าให้ความช่วยเหลือ 
      11. เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดในสิ่งแวดล้อม หรือบริบทที่ตนรู้สึกปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ 
ได้รับการยอมรับและเห็นคุณค่า เด็กควรได้รับการเลี้ยงดูในสิ่งแวดล้อมท่ีมีความรัก ความอบอุ่น 
ความมั่นคงปลอดภัยทั้งร่างกายและจิตใจ 
       12. เด็กมีวิธีการรับรู้และการเรียนรู้ รวมตลอดถึงการน าเสนอสิ่งที่ตนรู้แตกต่าง 

 การ์ดเนอร์ กล่าวว่า เด็กแต่ละคนมีความสามารถหรือความฉลาดที่แตกต่างกัน นอกจากนั้น
วิธีการเรียนรู้หรือเข้าใจสิ่งต่าง ๆ รอบตัวยังแตกต่างกันอีกด้วย ดังนั้น ครูจึงจ าเป็นต้องจัด
ประสบการณ์ท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการ และการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของเด็ก 

 หลักการพ้ืนฐานดังกล่าวข้างต้น ถือเป็นหัวใจส าคัญของการเรียนการสอนเลยทีเดียว การ
จัดการเรียนการสอนไม่ใช่การเลือกระหว่างของสองสิ่ง อาทิ ระหว่างกิจกรรมที่เด็กเป็นผู้ริเริ่ม หรือครู
เป็นผู้ริเริ่ม เป็นต้น การจัดการเรียนการสอนเป็นการพยายามหาความสมดุลระหว่างสิ่งต่าง ๆ รวมถึง
ประสบการณ์ของครู หรือสิ่งที่ครูให้คุณค่า 

ความหมายของพลศึกษา 

พลศึกษาเป็นสิ่งส าคัญส าหรับมนุษย์ทุกคน ทุกเพศทุกวัย เพราะผู้ที่ได้รับการศึกษาที่สมบูรณ์
จะต้องได้รับการศึกษาครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน คือ พุทธิศึกษา (Head) จริยศึกษา (Heart) พลศึกษา 
(Health)และหัตถะศึกษา (Hand) ค าว่าพลศึกษามาจากภาษาอังกฤษว่า Physical Educatlon ที่ 
บุชเชอร์ (Bucher)ได้ให้ความหมายว่า พลศึกษาคือการศึกษาแขนงหนึ่งในกระบวนการศึกษาทั้งหมด 
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะให้เกิคการพัฒนาการทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญูา เพ่ือการเป็น
พลเมืองที่ดีโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ ที่เลือกสรรเเล้วเพ่ือเป็นสื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

นักการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลศึกษา ได้ให้ความหมายของค าว่า “ พลศึกษา ” หลาย
ความหมาย ดังนี้ 
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แชร์แมน. (Shaman) กล่าวว่า พลศึกษาเป็นการศึกษาแขนงหนึ่ง บังเกิดขึ้นได้โดยการเข้า
ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ใช้ การเคลื่อนไหวทางกลไกของร่างกาย และเป็นการศึกษาที่ช่วยให้บุคคลมี
พฤติกรรมอันพึงประสงค ์

โคเซนและนิกสัน. (Cozens & Nlxon). กล่าวว่า พลศึกษาเป็นลักษณะหนึ่งในกระบวนการ
ศึกษาทั้งหมด ซึ่งเก่ียวกับกิจกรรมที่ต้องใช้ความแข็งแรงและกระฉับกระเฉง อันเป็นผลซึ่งเก่ียวข้องกับ
การเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ต้องใช้ระบบของกล้ามเนื้อและการเรียนรู้ 

วอลท์เมอร์และเอสลิงเจอร์ . (valtmer & Essllnger) กล่าวว่า พลศึกษาเป็นการศึกษา
ลักษณะหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเพราะกิจกรรมทางกาย 

วรศักดิ์ เพียรชอบ.  ได้กล่าวว่า พลศึกษาคือการศึกษาแขนงหนึ่งซึ่งมีวัตถุประสงค์และความ
มุ่งหมายเช่นเดียวกับการศึกษาแขนงอ่ืนๆ คือ วิชาที่นักเรียนได้พัฒนาการทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
และสังคม จะแตกต่างจากวิชาอ่ืน ๆ ก็ตรงวิธีการและสื่อที่น ามาใช้ คือพลศึกษาใช้กิจกรรมการออก
ก าลังกาย หรือการเล่นกีฬาเป็นสื่อกลางของการเรียน โดยให้นักเเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมพลศึกษา
ต่าง ๆ ให้มากที่สุด 

กอง วิสุทธารมณ์. ให้ความหมายของค าว่าพลศึกษา คือการฝึกฝนร่างกายให้มีสมรรถภาพดี
ขึ้น โดยกิจกรรมบางอย่างเป็นเครื่องมือประกอบการพลศึกษา ส่งเสริมร่างกายให้เจริญงอกงาม เติบโต 
ว่องไว ส่งเสริมและอบรมให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยหนักแน่น อดทน รู้แพ้รู้ชนะ มีจิตใจสูง สร้างสรรค์
สามัคคี 

จากที่นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายไว้นั้น จึงพอสรุปได้ว่า พลศึกษา คือการศึกษา
ที่มุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านร่างกาย โดยการกระตุ้นให้เล่นร่วมกัน โดยการใช้กล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ ๆ และเก่ียวข้องกับกิจกรรม 

 

ความหมายกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

กิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย  คือ กิจกรรมการเล่นและการเคลื่อนไหวร่างกาย 
เพ่ือที่จะได้เรียนรู้การสร้างวินัย ในการบ ารุงรักษาร่างกายให้แข็งแรง สมบูรณ์ โดยการออกก าลังกาย
จากการเล่นในร่มและกลางแจ้ง การฝึกกายบริหาร การเล่นตามจังหวะดนตรีและการเคลื่อนไหวตาม
จังหวะดังนั้น พลศึกษาเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่งที่จะสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีแก่เด็ก พลศึกษามี
ความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประสบการณ์อ่ืน ๆ โดยทั่วไปพลศึกษาเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เน้นพัฒนาการด้านร่างกาย พลศึกษาอาจช่วยให้คนประสบความส าเร็จในชีวิต
ช่วยให้เกิดความสุข ความพึงพอใจ หรืออาจท าให้คนมีพฤติกรรมที่ดี เข้ากับสังคมได้โดยไม่ขัดแย้งกับ
ผู้อ่ีน อย่างไรก็ตามพลศึกษาอาจท าให้คนมีพฤติกรรมในทางลบ  ถ้าการจัดพลศึกษาไม่ได้จัดอย่าง
เหมาะสมและถูกต้องตามหลักการ (พวงทอง ไสยวรรณ 2530, 2). 

จึงพอสรุปได้ว่า พลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ การสร้าง
ลักษณะนิสัยในการบ ารุงรักษาร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ โดยใช้วิธีการออกก าลังกาย ทั้งในร่มและ
กลางแจ้ง เพ่ือเน้นการพัฒนาร่างกาย 
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ความมุ่งหมายของกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

การออกก าลังกายของเด็ก ไม่ว่าจะ เป็นการออกก าลังกายทั้งในร่มและกลางแดด นับว่าเป็น
สิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะเด็กในวัยนี้ก าลังเจริญเติบโต การออกก าลังกายเป็นการพัฒนากระดูก เเละ 
กล้ามเนื้อให้มีความแข็งแรง ท าให้เด็กเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ ไมค่อยเจ็บไข้ได้ป่วย ดังนั้นความ 
มุง่หมายของพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยมีดังนี้ 

1. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทางด้านร่างกาย โดยการเล่นที่ต้องออกก าลังเป็นเครื่องช่วย 
ให้ร่างกายได้พัฒนา  ได้แก่ กล้ามเนื้อ ปอด หัวใจ ได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังเป็น
การสร้างเสริมลักษณะนิสัย ในด้านบุคลิกภาพอีกด้วย 

2. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางด้านทักษะในการเคลื่อนไหว พลศึกษาส่งผลช่วยเตรียมเด็กให้ 
ได้เสริมสร้างนิสัยในการเคลื่อนไหวอย่างมั่นคง คล่องตัว และมีทักษะ การที่เด็กพร้อมที่จะเคลื่อนไหว
ได้อย่างมีทักษะนั้นขึ้นอยู่กับการท างานของกล้ามเนื้อ และระบบประสาท เด็กระดับปฐมวัย กล้ามเนื้อ
ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ดังนั้นพลศึกษาจึงมีส่วนช่วยเสริมสร้างให้เด็กมีทักษะในการเคลื่อนไหว ทักษะ
ในการเคลื่อนไหวมิได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่ต้องอาศัยเวลาเป็นปี ๆ จึงจะเกิดทักษะ ซึ่งเด็กเล็ก
มากเท่าใดต้องอาศัยเวลานานมากขึ้น และจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเริ่มต้นฝึกฝนตั้งแต่อายุยังน้อย
ต่อเนื่องกันไปตลอด 

3. เพ่ือส่งเสริมด้านการพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม ขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรม            
พลศึกษาเด็กได้เล่นกับเพ่ือนเป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ ในบางครั้งอาจจะเกิดการขัดแย้งในระหว่าง
เพ่ือน ๆ เด็กจะเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม เด็กจะปรับตัว มีการให้และการรับ นอกจากนั้นเด็กยัง
เกิดความสนุกสนาน ท าให้จิตใจเบิกบาน เรียนรู้การอดกลั้น และเรียนรู้การรู้จักควบคุมอารมณ ์

4. เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาการด้านสมอง กิจกรรมพลศึกษานอกจากมีจุดมุ่งหมายดังกล่าว 
ข้างต้นแล้ว พลศึกษายังมีจุดประสงค์ที่จะเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญาด้วย ส าหรับจุดประสงค์
ข้อนี้ไม่ได้เป็นจุดประสงค์หลัก แต่การพัฒนาการด้านสมองจะเกิดขึ้นควบคู่กันไปกับการปฏิบัติ
กิจกรรมพลศึกษา เช่น ขณะที่เด็กกระโดดโลดเต้น วิ่งประกอบจังหวะ เด็กจะเรียนรู้การนับทิศทาง 
หรือขณะที่เด็กปฏิบัติกิจกรรมประกอบจังหวะ เด็กจะเรียนรู้เรื่องรูปทรง การฟังค าสั่ง เพ่ือปฏิบัติตาม 
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเตรียมเด็กให้เกิดความพร้อมทางด้านสติปัญญา  

นอกจากความมุ่งหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว พลศึกษาในระดับปฐมวัย ยังมีวัตถุประสงค์ที่
ส าคัญ ดังนี้ 

1) สร้างเสริมความเจริญเติบโตของร่างกาย 
2) สร้างเสริมลักษณะนิสัยเด็กให้รู้จักการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
3) สร้างเสริมลักษณะนิสัยเด็กให้พักผ่อนอย่างถูกวิธี 
4) สร้างเสริมลักษณะนิสัยเด็กให้รักษาความปลอดภัยกับตนเองและผู้อ่ืน 
5) สร้างเสริมลักษณะนิสัยเด็กให้มีสุขนิสัยที่ดี 
6) สร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีต่อเด็ก 
7) สร้างเสริมลักษณะนิสัยให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
8) สร้างเสริมนิสัยเด็กให้มีน้ าใจนักกีฬา ปฏิบัติตนได้ตามแบบแผน กฎเกณฑ์ 



16 

 

เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ อดทน 
9) สร้างเสริมนิสัยเด็กให้ช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืน 
10) สร้างเสริมนิสัยเด็กให้เป็นคนมีอารมณ์และจิตใจเบิกบาน 
11) สร้างเสริมนิสัยเด็กให้มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และมีปัญญาเฉลียวฉลาด 

 

ความส าคัญของกิจกรรมพลศึกษา 
 

พลศึกษาเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งของการศึกษาในปัจจุบัน  ทั้งนี้ก็เพราะว่า        
พลศึกษาเป็นวิชาหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นักเรียนได้มีความเจริญงอกงามและพัฒนาไปสู่จุดหมาย
ปลายทางที่โรงเรียนได้วางไว้ ดังจะเห็นว่าในวันหนึ่ง ๆ นั้น กิจกรรมพลศึกษาแทบจะกล่าวได้ว่าได้
สอดแทรกเป็นชีวิตจิตใจของเด็กนักเรียนอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น เด็กจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาไม่มีการ
หยุดนิ่ง ยกเว้นแต่เฉพาะกินหรือนอนเท่านั้น  ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า  เด็กมีความต้องการการ
เคลื่อนไหวเพ่ือช่วยในการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ฉะนั้นโรงเรียนจึงควรจะ
จัดกิจกรรมและประสบการณ์ต่าง ๆ เพ่ือสนองความต้องการของเด็กที่มีอยู่แล้ว ให้เป็นไปในทางที่
ถูกต้องและได้ผลดียิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ พลศึกษาจึงเป็นวิชาที่มีความจ าเป็น และส าคัญต่อชีวิตของเด็ก
นักเรียนในโรงเรียนเช่นเกี่ยวกับวิชาอ่ืน ๆจะแตกต่างกันบ้างก็ตรงวิธีการ สื่อกลางของการเรียนรู้ที่
น ามาใช้เท่านั้น แต่พลศึกษาเน้นการออกก าลังกายและการเล่นกีฬาเป็นเครื่องมือในการเรียน โดยให้
นักเรียนได้เรียนด้วยการกระท า และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่า “ วิชาพลศึกษา
เป็นการศึกษาแขนงหนึ่ง ซึ่งมีวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายเช่นเดียวกับการศึกษาอย่างอ่ืน  ๆ คือ
เป็นวิชาที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม ” นักเรียนจะ
ได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้มากน้อยเพียงใด ก็ต่อเมื่อได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมพลศึกษา
ต่าง ๆ เหล่านั้นมากน้อยเพียงใดหรือไม่เท่านั้น หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ พลศึกษาเป็นวิชาที่ให้
การศึกษา โดยให้เด็กมีสวนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของพลศึกษา นั่นเอง 

ดังนั้นกิจกรรมพลศึกษา จึงมีความส าคัญต่อเด็กปฐมวัยมาก เพราะนั่นหมายถึงการสร้าง
ความเจริญเติบโตให้เเก่ร่างกายของเด็ก และท าให้ร่างกายของเด็กปฐมวัยมีความแข็งแรง มีระบบ
ประสาทด ีสุขภาพดี และมีสุขนิสัยที่ดี ที่จะแก้ข้อบกพร่องต่าง ๆ (จรวย แก่นวงษ์ค า 2529, 17 - 18). 

ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่ากิจกรรมพลศึกษามีความส าคัญต่อเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมาก  
ขณะที่เด็กวิ่งเล่น หรือเล่นกิจกรรมต่าง ๆ แล้วท าให้ร่างการของเด็กมีอวัยวะที่แข็งแรงและเด็กมีการ
พัฒนาด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม การที่เด็กปฐมวัยมีร่างกาย สุขภาพ และสมรรถภาพของ
ร่างกายดีขึ้น เนื่องจากการออกก าลังกาย ก็ขณะที่เด็กวิ่งเล่น การท างานของกล้ามเนื้อหรืออวัยวะของ
ร่างกายมีสมรรถภาพในการท างานสูง แต่ถ้ากล้ามเนื้อส่วนใดไม่มีการเคลื่อนไหว หรือออกก าลังกาย
กล้ามเนื้อส่วนนั้นก็จะเล็กลง และมีสมรรถภาพในการท างานต่ าลงด้วย 
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หลักการของการจัดกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

เด็กปฐมวัยกล้ามเนื้อยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ยังไม่ดี
พอโดยเฉพาะมือและตายังมองสิ่งของเล็กๆ ไม่ค่อยชัดเจน จึงยังไม่พร้อมส าหรับการท างานที่ละเอียด 
ดังนั้นในการจัดกิจกรรมพลศึกษาให้กับเด็กจะต้องยึดหลักการจัดต่อไปนี้ 

1. การจัดกิจกรรมพลศึกษาต้องพิจารณาความต้องการ ความสนใจ และความสามารถของ 
เด็ก 

2. การจัดกิจกรรมพลศึกษา ต้องเป็นกิจกรรมที่พัฒนากล้ามเนื้อเล็กและใหญ่ พัฒนาจิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

3. วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับพลศึกษาเป็นการรับผิดชอบของสถานศึกษาบทบาทที่จะต้อง 
จัดหา เพ่ือสนองความต้องการของเด็ก และมีความพร้อมส าหรับเด็กเสมอ 

4. การจัดกิจกรรมพลศึกษา ต้องเสริมสร้างลักษณะนิสัยเด็กให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
5. การจัดกิจกรรมพลศึกษา ต้องค านึงถึงความแตกต่างของเด็กแต่ละคน 
6. การจัดกิจกรรมพลศึกษา ต้องค านึงถึงความต้องการของชุมชนเเละผู้ปกครอง 
7. การจัดกิจกรรมพลศึกษา ต้องค านึงถึงเด็กท่ีมีความผิดปกติทางสมองและร่างกาย 
8. กิจกรรมพลศึกษาควรประสานสัมพันธ์กับประสบการณ์อ่ืน 
9. การประเมินผลด้านพลศึกษา ต้องประเมินในด้านการเจริญเติบโตด้านร่างกายของเด็ก 

เป็นหลัก ส่วนด้านอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบ 
 

สรุป 
 

พลศึกษา หมายถึง การให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาโดยผ่านทางด้านร่างกาย หรือใช้ร่างกาย    
เป็นสื่อ โดยพลศึกษานั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจุดเน้นของการศึกษาทางด้าน       พล
ศึกษาแต่ละสมัยมีความแตกต่างกันและก็เรียกชื่อแตกต่างกันไปแต่จุดมุ่งหมายยังคงเดิม ก็คือเพ่ือเป็น
การพัฒนาทั้งทางด้านกาย  จิตใจ อารมณ ์สังคม และสติปัญญา ให้คนมีความพร้อม มีสมรรถภาพทาง
กายที่ดี ส่วนกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยนั้น เป็นเรื่องของการให้ความรู้ ในการสร้างลักษณะ
นิสัยของเด็กในการบ ารุงรักษาร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ โดยการออกก าลังกายจากการเล่นในร่ม 
และกลางแจ้ง ทั้งท่ากายบริหาร เล่นตามจังหวะดนตรี และการเคลื่อนไหวร่างกายตามจังหวะ เพ่ือ
เน้นการพัฒนาร่างกายให้มีความพร้อมในอันที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ 
 

แบบฝึกหัด 
 
1. จงอธิบายค าว่า “พลศึกษา” มาให้เข้าใจ 
2. การพิจารณาความหมายของพลศึกษามีการแบ่งกลุ่มแนวคิดออกเป็นก่ีกลุ่ม ให้อธิบายพอเข้าใจ 
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3. วัตถุประสงค์ของพลศึกษามีประโยชน์กับผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวข้องกับพลศึกษาในด้านใดบ้าง 
4. ท่านคิดว่าพลศึกษามีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยมากน้อยเพียงใด อธิบายพอเข้าใจ 
5. หลักการจัดกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเต็กปฐมวัย จัดอย่างไร 
6. กิจกรรมพลศึกษา เป็นกิจกรรมที่จะสร้างประสบการณ์ด้านการเรียนรู้ ด้านใดบ้าง 
7. การออกก าลังกายหรือเล่นกีฬา เป็นการพัฒนากระดูก การกล่าวเช่นนี้ ท่านคิดว่าเป็นความจริง 
มากน้อย เพียงใด 
8. เด็กปฐมวัยออกก าลังกายโดยวิธีการวิ่งเล่นหรือเคลื่อนไหวร่างกาย เป็นการพัฒนาส่วนใดของเด็ก 
ได้บ้าง  
9. วัสด ุอุปกรณ์พลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย ท่านคิดว่ามีความส าคัญและจ าเป็นต่อเด็กมากน้อย
เพียงใด  
10. ท่านคิดว่ากิจกรรมพลศึกษา มีความจ าเป็นหรือมีความส าคัญต่อเด็กปฐมวัยจริงหรือไม่ เพราะ
อะไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

พัฒนาการและความพร้อมทางกายของเด็กปฐมวัย 
 

หัวข้อเรื่อง 
1. ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
2. ความหมายของพัฒนาการ 
3. แนวคิดพ้ืนฐานของพัฒนาการเด็ก 
4. ระบบการท างานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย 
5. ปัจจัยที่ส่งเสริมความพร้อมทางกายของเด็กปฐมวัย 

วัตถุประสงค ์
1. อธิบายความหมายของพัฒนาการและองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการได้  
2. อธิบายถึงระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกายได้ 
3. อธิบายถึงความสัมพันธ์ของระบบการท างานของอวัยวะในร่างกายได้ 
4. อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งเสริมความพร้อมทางกายของเด็กปฐมวัยได้ 
5. อธิบายถึงบทบาทของบ้านและโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมทางกายส าหรับเด็ก

ปฐมวัยได้ 
วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 

1. บรรยายสรุปเนื้อหา ยกตัวอย่างประกอบ และการน าไปประยุกต์ใช้ 
2. กิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย 
3. การอภิปรายร่วมกัน 
4. การสนทนา ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5. ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
6. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
3. แบบฝึกหัด 
4. บทความทางวิชาการ งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตความตั้งใจในการเรียน 
2. การอภิปรายซักถาม 
3. การน าเสนอ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
4. การท าแบบฝึกหัด 
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บทท่ี 2 

พัฒนาการและความพร้อมทางกายของเด็กปฐมวัย 
 

การที่ครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะสามารถจัดกิจกรรมอะไรให้กับเด็กปฐมวัยได้นั้น  ครูหรือ
ผู้เกี่ยวข้องควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กปฐมวัยเสียก่อน  ทั้งนี้เพราะ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาไปพร้อม  ๆ กัน ทุก ๆ ด้าน กิจกรรม         
พลศึกษาเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์ สังคม จิตใจ และ
สติปัญญาไปพร้อม ๆ กัน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ครูและผู้เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยจึงควรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถจัดกิจกรรมดังกล่าวให้สอดคล้องกับ
พัฒนาการของเด็กได้ 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  
 
   ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการ ในที่นี้จะกล่าวถึงทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐาน ซึ่งสามารถน ามาใช้
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและเป็นประโยชน์ต่อพ้ืนฐานการสร้างความเข้าใจในการประเมินพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ดังนี้  

1. ทฤษฎีพัฒนาการของกีเซล  
           อาร์โนลด์ กีเซล (Arnold Gesell. 1880-1961) (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2547 : 35) เป็น
นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ผู้เริ่มก่อตั้งสถาบันพัฒนาการเด็ก (Institute of Child Development) ณ 
มหาวิทยาลัยเยล ระหว่างปี ค.ศ. 1930-1940 อธิบายทฤษฎีเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ
ของเด็กว่าการเจริญเติบโตของเด็กทางร่างกาย เนื้อเยื่อ หน้าที่ของอวัยวะต่าง ๆ และพฤติกรรมที่
ปรากฏขึ้นเป็นรูปแบบที่แน่นอนและเกิดข้ึนเป็นล าดับขั้น ประสบการณ์ และสภาพแวดล้อมเป็น
องคป์ระกอบรองที่ต่อเติมเสริมพัฒนาการต่าง ๆ ซ่ึงเชื่อว่าวุฒิภาวะจะถูกก าหนดโดยพันธุกรรม และมี
ในเด็กแต่ละคนมาตั้งแต่เกิด ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญท่ีท าให้เด็กแต่ละวัยมีความพร้อมท าสิ่งต่าง ๆ ได้ ถ้าวุฒิ
ภาวะหรือความพร้อมยังไม่เกิดขึ้นตามปกติในวัยนั้น สภาพแวดล้อมจะไม่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของ
เด็ก ได้สร้างเกณฑ์มาตรฐานส าหรับวัดพฤติกรรมของเด็กในแต่ละระดับ เน้นความแตกต่างระหว่าง
บุคคลโดยใช้วิธีการสังเกตพฤติกรรม ซึ่งเขาได้แบ่งพัฒนาการของเด็กท่ีต้องการวัดและประเมิน
ออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ประกอบด้วย 
                        1.1 พฤติกรรมทางการเคลื่อนไหว (Motor Behavior) ครอบคลุมการบังคับ
อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายและความสัมพันธ์ทางด้านการเคลื่อนไหว 
                        1.2 พฤติกรรมทางการปรับตัว (Adaptive Behavior) ครอบคลุมความสัมพันธ์
ของการใช้มือและสายตา การส ารวจ ค้นหา การกระท าต่อวัตถุ การแก้ปัญหาในการท างาน 
                        1.3 พฤติกรรมทางการใช้ภาษา (Language Behavior) ครอบคลุมการที่เด็กใช้
ภาษา การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
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                       1.4 พฤติกรรมส่วนตัวและสังคม (Personal-Social Behavior) ครอบคลุมการฝึก
ปฏิบัติส่วนตัว เช่น การกินอาหาร การขับถ่าย และการฝึกต่อสภาพสังคม เช่น กรเล่น การตอบสนอง
ผู้อื่น 
       จากแนวความคิดสามารถน ามาอธิบายพัฒนาการของมนุษย์ในด้านการเจริญเติบโตพัฒนาการ
ทางร่างกาย และสามารถน าไปเชื่อมโยงกับพัฒนาการทางสติปัญญาได้อีกด้วย นอกจากนั้นยังได้เขียน
หนังสือขึ้น 2 เล่ม คือ The First Five Year of Life และ The Child from Five to Ten ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวนี้มีบทบาทมากต่อการจัดกลุ่มเด็กเข้าศึกษาในชั้นอนุบาลศึกษาและประถมศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานใช้เป็นแบบทดสอบมาตรฐานในการท านายพฤติกรรม วิเคราะห์กลุ่ม และท าวิจัย เพื่อบอก
ลักษณะพัฒนาการของเด็ก โดยใช้อายุทางปฏิทินเป็นเกณฑ์ นอกจากนี้มีบทบาทมากในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็ก โดยการจัดกิจกรรมนั้นต้องให้เหมาะสมกับวุฒิภาวะของเด็กแต่ละคน  

2. ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของซิกมันต์ ฟรอยด์  
          ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud. 1856-1939)  ได้ให้ความส าคัญของเด็กวัย 5 ปีแรกของ
ชีวิต ซึ่งเป็นวัยที่ส าคัญที่สุดของชีวิตเขาเชื่อว่าวัยนี้เป็นรากฐานของพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ และ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดเด็กท่ีสุดคือ แม่จะเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อบุคลิกภาพและสุขภาพจิต
ของเด็ก ได้พัฒนาทฤษฎีที่เกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น โดยให้ชื่อว่าทฤษฎี
พัฒนาการทางเพศ (Psychosexual Development) ซึ่งทฤษฎีนี้เชื่อว่า พัฒนาการทางบุคลิกภาพ
ของเด็กแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงชีวภาพของร่างกาย โดยร่างกายจะเปลี่ยนแปลงบริเวณ
แห่งความพึงพอใจเป็นระยะ ๆ ในช่วงอายุต่าง ๆ กัน และถ้าบริเวณแห่งความ  พึงพอใจต่าง ๆ นี้
ได้รับการตอบสนองเต็มที่ เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีและสมบูรณ์ แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้าไม่ได้รับการ
ตอบสนองเต็มที่ก็จะท าให้เกิดการสะสมปัญหาและแสดงออกเม่ือเด็กโตขึ้นได้แบ่งล าดับขั้นพัฒนาการ
ทางเพศไว้ 5 ขั้น ดังนี้ 
         2.1 ขั้นความพอใจอยู่บริเวณปาก (Oral) พัฒนาการในขั้นนี้อยู่ในช่วงอายุ 0-1 ปี ใน
ขั้นนี้จะมีความสนใจบริเวณปาก ปากน าความสุขเมื่อได้ถูกอาหารสนองความต้องการความหิว       
ถ้าไม่ได้รับการตอบสนองก็อาจจะท าให้เกิดความคับข้องใจ 

               2.2 ขั้นความพอใจอยู่ที่บริเวณทวารหนัก (Anus) พัฒนาการในขั้นนี้อยู่ในช่วงอายุ 
1-3 ปี ซึ่งเป็นระยะขับถ่าย เด็กจะเรียนรู้การขับถ่าย ถ้าเด็กไม่ถูกบังคับก็จะเกิดความพอใจ ไม่ขัดแย้ง
และไม่เกิดความตึงเครียดทางอารมณ์ 
              2.3 ขั้นความพอใจอยู่ที่อวัยวะเพศ (Phallic) พัฒนาการในขั้นนี้อยู่ในช่วงอายุ 3-6 

ปี ซึ่งเป็นระยะเกี่ยวข้องกับอวัยวะสืบพันธุ์ สนใจ อยากรู้อยากเห็น สภาพร่างกายแตกต่างไปตามเพศ 
เรียนรู้บทบาททางเพศของตน เลียนแบบบทบาท ต้องการความรัก ความอบอุ่นจากพ่อแม่ 
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          2.4 ขั้นก่อนวัยรุ่น (Latency) พัฒนาการในขั้นนี้อยู่ในช่วงอายุ 6-11 ปี เป็นระยะ
สนใจสังคมเพ่ือนฝูง เด็กจะพยายามปรับตัวให้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอ่ืน ๆ 

               2.5 ขั้นวัยรุ่น พัฒนาการในขั้นนี้อยู่ในช่วงตั้งแต่วัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ เป็นระยะที่มีความ
สนใจในเพศตรงข้ามมากขึ้น และเป็นจุดเริ่มต้นความรักระหว่างเพศ 

               นอกจากนี้ยังกล่าวถึง โครงสร้างของบุคลิกภาพไว้ด้วยว่า บุคลิกภาพประกอบไปด้วยอิด 
(Id) อีโก้ (Ego) และซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego) ซึ่งการท างานของบุคลิกภาพอยู่ภายใต้พลัง 3 สิ่งนี้ 
                   อิด (Id) คือ บุคลิกภาพส่วนที่เป็นจิตไร้ส านึก เป็นแรงผลักดันตามธรรมชาติที่สั่งให้
มนุษย์กระท าสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้ได้ตามที่ตนต้องการ เป้าหมาย Id คือ ความพึงพอใจ (Pleasure 

Principle) 

                    อีโก้ (Ego) คือ บุคลิกภาพส่วนที่มนุษย์พัฒนาขึ้นจากการได้มีปฏิสัมพันธ์กับโลก
ภายนอก เป็นส่วนที่ควบคุมให้มนุษย์ปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยใช้หลักแห่งความ
จริง (Reality Principle) 

                   ซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego) คือ บุคลิกภาพที่มนุษย์พัฒนาขึ้นจากค่านิยมและ
มาตรฐานจริยธรรมของบิดามารดา เป็นส่วนที่ควบคุมให้มนุษย์เลือกท าแต่สิ่งที่ตนคิดว่าดี (Ego Ideal) 

และหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่ขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมของตน (Conscience) บุคคลที่มีบุคลิกภาพที่ดี 
คือ บุคคลอีโก้ (Ego) สามารถปรับให้เกิดความสมดุลระหว่างแรงขับตามธรรมชาติของอิด (Id) กับ
มาตรฐานจริยธรรมของซุปเปอร์อีโก้ (Super Ego) 

  3. ทฤษฎีพัฒนาการทางบุคลิกภาพของอิริคสัน  
           อิริคสัน (สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2547 : 46-49)  เป็นนักจิตวิทยาในกลุ่มจิตวิเคราะห์ มี
อาชีพเป็นจิตแพทย์ ในปี 1955 ได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานของ The Division of Development 

Psychology ได้เน้นความส าคัญของเด็กปฐมวัยว่าเป็นวัยที่ก าลังเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว ซึ่งเป็นสิ่งที่
แปลกใหม่และน่าตื่นเต้นส าหรับเด็ก บุคลิกภาพจะสามารถพัฒนาได้ดีหรือไม่ข้ึนอยู่กับว่าแต่ละช่วง
ของอายุเด็กประสบสิ่งที่พึงพอใจตามขั้นพัฒนาการต่าง ๆ ของแต่ละวัยมากเพียงใด ถ้าเด็กได้รับการ
ตอบสนองต่อสิ่งที่ตนพอใจในช่วงอายุนั้น เด็กก็จะมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่ดีและเหมาะสมและ
พัฒนาครอบคลุมถึงวัยผู้ใหญ่ด้วย ซึ่งพัฒนาการของมนุษย์มี 8 ขั้น คือ 

                   3.1 ขั้นความเชื่อใจหรือขาดความเชื่อใจ (Trust Versus Mistrust) อายุตั้งแต่แรก
เกิดถึง 1 ปี ในขั้นนี้เด็กจะพัฒนาความรู้สึกว่าตนเป็นที่ยอมรับและสามารถให้ความเชื่อใจเป็นมิตรแก่
คนอ่ืน วิธีการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ ไม่ว่าจะเป็นการอุ้ม การให้อาหาร หรือวิธีการเลี้ยงดูต่าง ๆ จะ
ส่งผลไปสู่บุคลิกภาพของความเป็นมิตร เปิดเผย และเชื่อถือไว้เนื้อเชื่อใจต่อสภาพแวดล้อมและบุคคล
ต่าง ๆ ถ้าเด็กไม่ได้รับความรักและความอบอุ่นอย่างเพียงพอ เด็กก็จะพัฒนาบุคลิกภาพของความ
ตระหนี่ ปกปิดไม่ไว้วางใจ และมักมองโลกในแง่ร้าย 
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                   3.2 ขั้นการควบคุมด้วยตนเองหรือสงสัย/อาย (Autonomy Versus Doubt or 

Shame) อยู่ในช่วงอายุ 2-3 ปี เด็กวัยนี้เริ่มเรียนรู้ที่จะช่วยตนเอง สามารถควบคุมตนเอง และ
สิ่งแวดล้อมรอบตัวได้ เด็กจะสามารถท างานง่าย ๆ เหมาะสมกับวัยของเด็กให้ส าเร็จด้วยตนเอง เช่น 
การหยิบอาหารเข้าปาก เดิน วิ่ง หรือเล่นของเล่น ถ้าพ่อแม่บังคับหรือห้ามไม่ได้เด็กกระท าสิ่งใดด้วย
ตนเอง หรือเข้มงวดเกินไปจะท าให้เด็กเกิดความสงสัยในความสามารถของตนเอง เกิดความละอายใน
สิ่งที่ตนกระท า ซึ่งจะท าให้เด็กรู้สึกว่าตนไม่สามารถท าอะไรได้อย่างถูกต้องและได้ผล เกิดความย่อท้อ 
ชอบพึ่งผู้อ่ืน 

                   3.3 ขั้นการริเริ่มหรือรู้สึกผิด (Initiative Versus Guilt) อยู่ในช่วงอายุ 3-6 ปี เป็น
ขั้นพัฒนาการความคิดริเริ่ม หรือความรู้สึกผิด (Sense of VS. of Guilt) เด็กจะมีความกระตือรือร้นที่
จะเรียกสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเอง เด็กมีการเลียนแบบผู้อยู่ใกล้ชิดหรือสิ่งแวดล้อมที่ตนรับรู้ เด็กเริ่มเรียนรู้
และยอมรับค่านิยมของครอบครัว และสิ่งถ่ายทอดสู่เด็ก ถ้าเด็กไม่มีอิสระในการค้นหาก็จะส่งผลไปสู่
ความคับข้องใจที่ไม่สามารถเรียนรู้ในสิ่งที่ตนอยากรู้ ซึ่งจะส่งผลต่อจิตใจของเด็กและความรู้สึกผิดติด
ตัว 

                     3.4 ขั้นการประสบความส าเร็จ ความขยันหมั่นเพียรหรือรู้สึกด้อย (Mastery 

Versus Inferiority) อยู่ในช่วงอายุ 6-12 ปี เป็นขั้นที่ทุ่มเท ขยัน เพ่ือเกิดความส าเร็จ ชอบแข่งขัน
ร่วมกับเพื่อนกับกลุ่ม 

                     3.5 ขั้นการรู้จักตนเองหรือความสับสนไม่รู้สึกตนเอง (Identity Versus Diffusion : 

Fidelity) อยู่ในช่วงอายุ 13-17 ปี (The College Years) เป็นขั้นการค้นหาความเป็นตนเอง สร้าง
ความเป็นตนเองโดยผู้ใหญ่และสังคมมีอิทธิพล 

                     3.6 ขั้นรู้สึกโดดเดี่ยว (Intimacy Versus Isolation) อยู่ในช่วงอายุ 18-22  ปี 
(Early Adolescence and Self Comment) เป็นขั้นความรับผิดชอบ เป็นผู้ใหญ่สร้างตัว 

                     3.7 ขั้นความรับผิดชอบแบบผู้ใหญ่หรือความรู้สึกเฉ่ือยชา (Cenerativity Versus 

Absorption) อยู่ในช่วงอายุ 22-40 ปี เป็นขั้นสร้างความปึกแผ่น สืบวงศ์ตระกูล รู้บทบาทหน้าที่ 
รับผิดชอบครอบครัว ลูก 

                     3.8 ขั้นความม่ังคั่ง สมบูรณ์ หรือหมดหวัง ทอดอาลัยชีวิต (Integrity Versus 

Despair) อยู่ในช่วงอายุ 40 ปี วัยชราเป็นขั้นมีความภูมิใจในความส าเร็จของชีวิต หรือเกิดความอาลัย
ท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพที่เกิดขึ้น 

                    พัฒนาการบุคลิกภาพท้ัง 8 ขั้นนั้น ในขั้นพัฒนาการที่ 1-3 มีความเก่ียวข้องกับวัย
ของเด็กปฐมวัย เด็กมีความสัมพันธ์กับพ่อแม่ และครอบครัว ดังนั้น พ่อแม่ เป็นบุคคลที่มีความส าคัญ
ต่อพัฒนาการทางบุคลิกภาพเด็กในวัยนี้เป็นอย่างมาก เด็กมีพัฒนาการทางบุคลิกภาพที่สมบูรณ์ในวัย
ผู้ใหญ่ได้ข้ึนอยู่กับรากฐานพัฒนาการในวัยนี้เป็นส าคัญ  
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4. ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ 
          บรูเนอร์ (Bruner, 1956)   เป็นนักจิตวิทยาในยุคใหม่  ชาวอเมริกันคนแรกที่สืบสาน
ความคิดของเพียเจต์ โดยเชื่อว่าพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กเกิดจากกระบวนการภายในอินทรีย์ 
(Organism) เน้นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แวดล้อมเด็ก ซึ่งจะพัฒนาได้ดีเพียงใด
นั้นขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก และชี้ให้เห็นว่าการศึกษาว่าเด็กเรียนรู้อย่างไร 
ควรศึกษาตัวเด็กในชั้นเรียนไม่ควรใช้หนูและนกพิราบ ทฤษฎีเน้นหลักกระบวนการคิด ประกอบด้วย 
ลักษณะ 4 ข้อ คือ แรงจูงใจ (Motivation) โครงสร้าง (Structure) ล าดับขั้นความต่อเนื่อง 
(Sequence) และการเสริมแรง (Reinforcement) 

          ส าหรับในหลักการที่เป็นโครงสร้างของความรู้ของมนุษย์ แบ่งข้ันพัฒนาการคิดในการเรียนรู้
ของมนุษย์ออกเป็น 3 ขั้นด้วยกัน ซึ่งคล้ายคลึงกับข้ันพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ได้แก่ 

                        4.1 ขั้นการกระท า (Enactive Stage) เด็กเรียนรู้จากการกระท าและการสัมผัส 

                        4.2 ขั้นคิดจินตนาการหรือสร้างมโนภาพ (Iconic Stage) เด็กเกิดความคิดจาก
การรับรู้ตามความเป็นจริง และการคิดจากจินตนาการด้วย 

                        4.3 ขั้นใช้สัญลักษณ์และคิดรวบยอด (Symbolic Stage) เด็กเริ่มเข้าใจเรียนรู้
ความ สัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ รอบตัว และพัฒนาความคิดรวบยอดเก่ียวกับสิ่งที่พบเห็น  

5. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา 

           อัลเบิร์ต แบนดูรา (Albert Bandura, 1986)  นักจิตวิทยาร่วมสมัย (An Contemporary 

Phychologist) ณ มหาวิทยาลัยแสตนด์ฟอร์ด (Stanford University) กล่าวว่า การเรียนรู้ของ
มนุษย์นั้นเกิดจากพฤติกรรมบุคคลนั้นมีการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) อย่างต่อเนื่องระหว่างบุคคลนั้น 
(Person) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ซึ่งทฤษฎีนี้เน้นบุคคลเกิดการเรียนรู้โดยการให้ตัวแบบ 
(Learning Through Modeling) โดยผู้เรียนจะเลียนแบบจากตัวแบบ และการเลียนแบบนี้เป็น
กระบวนการที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยการสังเกตพฤติกรรมของตัวแบบ การสังเกตการณ์
ตอบสนองและปฏิกิริยาต่าง ๆ ของตัวแบบ สภาพแวดล้อมของตัวแบบ ผลการกระท า ค าบอกเล่า 
และความน่าเชื่อถือของตัวแบบได้ การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยจึงเกิดข้ึนได้ ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ ของ
การเลียนแบบของเด็ก ประกอบด้วย 4 กระบวนการ คือ 

   5.1 กระบวนการดึงดูดความสนใจ (Attentional Process) กิจกรรมการเรียนรู้ที่
เด็กได้สังเกตตัวแบบ และตัวแบบนั้นดึงดูดให้เด็กสนใจที่จะเลียนแบบ ควรเป็นพฤติกรรมง่าย ๆ ไม่
สลับซับซ้อน ง่ายต่อการเอาใจใส่ของเด็กท่ีเกิดการเลียนแบบและเกิดการเรียนรู้ 
               5.2 กระบวนการคงไว้ (Retention Process) คือ กระบวนการบันทึกรหัสเป็น
ความจ า การที่เด็กจะต้องมีความแม่นย าในการบันทึกสิ่งที่ได้เห็นหรือได้ยินเก็บเป็นความจ า ทั้งนี้ เด็ก
ดึงข้อมูลที่ได้จากตัวแบบออกมาใช้กระท าตามโอกาสที่เหมาะสม เด็กที่มีอายุมากกว่าจะเรียนรู้จาก
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การสังเกตการณ์กระท าที่ฉลาดของบุคคลอ่ืน ๆ ได้มากกว่า โดยประมวลไว้ในลักษณะของภาพพจน์ 
(Image Coding) และในลักษณะของภาษา (Verbal Coding) และเด็กโตขึ้นน าประสบการณ์และ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ มาเชื่อมโยงและต่อมาจะใช้การเรียนรู้มีเทคนิคท่ีน ามาช่วยเหลือความจ า คือ การ
ท่องจ า การทบทวน หรือการฝึกหัด และการรวบรวมสิ่งที่เกี่ยวพันกันในเหตุการณ์ ซึ่งจะช่วยให้เขาได้
เก็บสะสมความรู้ไว้ในระดับซึ่งสามารถน ามาใช้ได้เมื่อต้องการ 

                5.3 กระบวนการแสดงออก (Motor Reproduction Process) คือ การแสดงผล
การเรียนรู้ด้วยการกระท า คือ การที่เด็กเกิดผลส าเร็จในการเรียนรู้จากตัวแบบต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความ
แม่นย า เด็กจะต้องแสดงพฤติกรรมได้จากการเรียนรู้ด้วยการเคลื่อนไหวออกมา เป็นการกระท า
ออกมาในรูปของการใช้กล้ามเนื้อความรู้สึกด้วยการกระท าครั้งแรกไม่สมบูรณ์ ดังนั้น เด็กจ าเป็นต้อง
ลองท าหลาย ๆ ครั้ง เพ่ือให้ได้ลักษณะพฤติกรรมที่ต้องการ แล้วเขาก็จะได้รับทราบผลของการกระท า
จากประสบการณ์เหล่านั้น เพ่ือน ามาแก้ไขพฤติกรรมที่ยังไม่เข้ารูปเข้ารอย สิ่งนี้จะท าให้เกิด
พัฒนาการในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เด็กท่ีมีอายุมากกว่าจะมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงและสามารถ
ควบคุมได้ดีกว่าเด็กท่ีมีอายุน้อยกว่า 

                5.4 กระบวนการจูงใจ (Motivational Process) คือ กระบวนการเสริมแรงให้กับ
เด็กเพ่ือแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบได้ถูกต้อง โดยเด็กเกิดการเรียนรู้จากการเรียนรู้จากการเลียนแบบ
ตัวแบบที่จะมาจากบุคคลที่มีชื่อเสียงมากกว่าบุคคลที่ไม่มีชื่อเสียง จากการเลียนแบบตัวแบบที่มาจาก
บุคคลที่เป็นเพศเดียวกับเด็กมากกว่าจะเป็นเพศตรงข้ามกัน จากการเลียนแบบตัวแบบที่เป็นรางวัล 
เช่น เงิน ชื่อเสียง สถานภาพทางเศรษฐกิจสูง จากพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกลงโทษ มีแนวโน้มที่จะไม่
ถูกน ามาเลียนแบบ และจากการที่เด็กได้รับอิทธิพลจากตัวแบบที่มีความคล้ายคลึงกับเด็ก ได้แก่ อายุ 
หรือสถานภาพทางสังคม 

               แนวคิดของแบนดูรา เน้นพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามสามารถปรับหรือเปลี่ยนได้ตามหลักการ
เรียนรู้ เป็นการกระตุ้นเด็ก มีการเรียนรู้พัฒนาการทางด้านสังคม โดยใช้การสังเกตตัวแบบที่เด็กเห็น 
เด็กมีระดับการเรียนรู้แล้ว เด็กจะมีทางเลือกใหม่ ๆ เพิ่มมากข้ึน เพ่ือเก็บสะสมพฤติกรรมที่เป็นไปได้
เอาไว้ และยิ่งกว่านั้นตัวแปรจะช่วยให้เขาเลือกสถานการณ์ที่ดีที่สุดไว้ใช้ปฏิบัติต่อไป 

5. ทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบอร์ก  
           ลอเรนส์ โคลเบอร์ก (Lawrence Kohlberg อ้างถึงใน สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์, 2547 : 

52-54) จบปริญญาโทและเอกท่ีมหาวิทยาลัยชิคาโก (Chicago University) และเป็นอาจารย์สอนที่
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ณ ที่นี้เขาได้รับทุนท าวิจัยเกี่ยวกับพัฒนาการทางจริยธรรม ซึ่งเขาได้ศึกษาการ
ให้เหตุผลเชิงจริยธรรมของเด็กวัยรุ่นตอนต้นและวัยผู้ใหญ่ เป็นการศึกษาแบบระยะยาว 
(Longitudinal Study) และได้ตั้งทฤษฎีพัฒนาการทางจริยธรรม ประกอบด้วย ขั้นพัฒนาการให้
เหตุผลเชิงจริยธรรม 6 ขั้น มีระดับความคิดทางจริยธรรม 3 ระดับ ดังนี้ 
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                       5.1 ระดับเริ่มมีจริยธรรม (2-10 ปี)  มีลักษณะท าตามท่ีสังคมก าหนดว่าดีหรือไม่ 
ส่วนใหญ่จะมองผลของการกระท าว่าได้รับความเจ็บปวด หรือความพึงพอใจ และจะท าตามกฎเกณฑ์
ที่มีผู้มีอ านาจเหนือตนก าหนดไว้เป็น 

                                   ขั้นที่ 1  เด็กจะเคารพกฎเกณฑ์เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษ 

                                   ขั้นที่ 2  ใช้หลักการแสวงหารางวัล เลือกท าแต่สิ่งที่น าความพอใจมาให้
ตนเท่านั้น การมองความสัมพันธ์ของคนยังแคบ มีลักษณะการแลกกัน  ถือเกณฑ์กรรมสนองกรรม
อย่าตีคนอ่ืน เพราะเขาจะตีเราตอบ 

                         5.2 ระดับมีจริยธรรมตามกฎเกณฑ์ มีลักษณะคล้ายตามประเพณีนิยม (10-16ปี) 
                                   ขั้นที่ 3  เกณฑ์การตัดสินใจความถูกผิดอยู่ที่ผู้อื่นเห็นชอบการท าดี คือ 
ท าสิ่งที่ท าให้ผู้อื่นพอใจ ช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อให้สังคมยอมรับ 

                                   ขั้นที่ 4  เกณฑ์การตัดสินความถูกผิดอยู่ที่ความเป็นระเบียบของสังคม 
และการกระท าตามกฎเกณฑ์ของสังคม ท าตามหน้าที่ของตน รักษากฎเกณฑ์ 

                         5.3 ระดับมีจริยธรรมของตนเอง มีลักษณะพยายามก าหนดหลักการทาง
จริยธรรมที่ต่างไปจากกฎเกณฑ์ของสังคม (16 ปีขึ้นไป) 
                                   ขั้นที่ 5  คิดถึงกฎที่จะเป็นประโยชน์สังคม ค านึงถึงสิทธิส่วนบุคคล 
ยอมรับกฎเกณฑ์ส่วนรวม 

                                   ขั้นที่ 6  ค านึงถึงหลักจริยธรรมตัดสินความถูกผิดจากจริยธรรมที่ตน
ยึดถือจากสามัญส านึกของตนเองจากเหตุผล ค านึงถึงสิทธิมนุษยชน  

6. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 
           เพียเจต์ (Jean Piaget, 1969)  นักจิตวิทยาชาวสวิสที่เป็นที่รู้จักในฐานะผู้เชี่ยวชาญใน
ทฤษฎีพัฒนาการทางด้านสติปัญญา หนังสือและบทความทั้งหมดซึ่งเป็นผลงานของเขาเกี่ยวข้องกับ
ความเจริญเติบโตและพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก ซึ่งทฤษฎีนี้เน้นถึงความส าคัญของความเป็น
มนุษย์ อยู่ท่ีมนุษย์มีความสามารถในการสร้างความรู้ผ่านการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม ซึ่งปรากฏ
อยู่ในตัวเด็กตั้งแต่แรกเกิด ความสามารถนี้คือการปรับตัว (Adaptation) เป็นกระบวนการที่เด็กสร้าง
โครงสร้างตามความคิด (Scheme) โดยการมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับสิ่งแวดล้อม 2 ลักษณะ คือ เด็ก
พยายามปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม โดยซึมซับประสบการณ์ (Assimilation) และการปรับ
โครงสร้างสติปัญญา (Accommodation) ตามสภาพแวดล้อมเพ่ือให้เกิดความสมดุลในโครงสร้าง
ความคิด ความเข้าใจ (Equilibration) ทั้งนีไ้ด้แบ่งล าดับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาไว้ 4 ขั้นดังนี้ 
                 6.1 ขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว (Sensorimotor Stage) พัฒนาการระยะนี้
อยู่ในช่วง 2 ปีแรกหลังเกิด ขั้นนี้เป็นขั้นของการเรียนรู้จากประสาทสัมผัส ในขั้นนี้พัฒนาการจะ
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนาการเรียนรู้ การแก้ปัญหา มีการจัดระเบียบการกระท า มีการคิด
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ก่อนที่จะท า การกระท าจะท าอย่างมีจุดมุ่งหมายด้วยความอยากรู้อยากเห็น และเด็กยังสามารถ
เลียนแบบ โดยไม่จ าเป็นต้องมีตัวแบบให้เห็นในขณะนั้นได้ ซึ่งแสดงถึงพัฒนาการด้านความจ าที่เพ่ิม
มากขึ้นในช่วง 18-24 เดือน 

                  6.2 ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperational Stage)  ขั้นนี้จะอยู่ในช่วง 2-7 ปี ใน
ระยะ 2-4 ปี เด็กยังยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง มีขีดจ ากัดในการรับรู้ สามารถเข้าใจได้เพียงมิติเดียว ใน
ระยะ 5-6 ปี เด็กจะย่างเข้าสู่ขั้น Intuitive Thought ระยะนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของการคิด ที่
ขึ้นอยู่กับการรับรู้กับการคิดอย่างมีเหตุผลตามความจริง ซึ่งเด็กจะก้าวออกจากการรับรู้เพียงมิติเดียว
ไปสู่การรับรู้ได้ในหลาย ๆ มิติในเวลาเดียวกันมากขึ้น และจะก้าวไปสู่การคิดอย่างมีเหตุผล โดยไม่ยึด
อยู่กับการรับรู้เท่านั้น เด็กจะเริ่มมีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวดีขึ้น แต่ยังคิดและ
ตัดสินผลของการกระท าต่าง ๆ จากสิ่งที่เห็นภายนอก 

                   6.3 ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยรูปธรรม (Concrete Operational Stage) ขั้นนี้ เริ่มจาก
อายุ 7-11 ปี เด็กจะมีความสามารถคิดเหตุผลและผลที่เก่ียวข้องกับปรากฎการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยไม่ยึด
อยู่เฉพาะการรับรู้เหมือนขั้นก่อน ๆ ในขั้นนี้เด็กจะสามารถคิดย้อนกลับ (Reversibility) สามารถ
เข้าใจเรื่องการอนุรักษ์ (Conservation) สามารถจัดกลุ่มหรือประเภทของสิ่งของ (Classification) 

และสามารถจัดเรียงล าดับของสิ่งต่าง ๆ (Seriation) ได้ เด็กในขั้นปฏิบัติการคิดด้วยรูปธรรมจะพัฒนา
จากการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางไปสู่ความสามารถท่ีจะเข้าใจแนวคิดของสังคมรอบตัว และสามารถ
เข้าใจว่าผู้อื่นคิดอย่างไรมากข้ึน แม้ว่าการคิดของเด็กวัยนี้จะพัฒนาไปมากแต่การคิดของเด็กยังต้อง
อาศัยพ้ืนฐานของการสัมผัสหรือสิ่งที่เป็นรูปธรรม เด็กยังไม่สามารถคิดในสิ่งที่เป็นนามธรรมที่ซับซ้อน
ได้เหมือนผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตาม ตอนปลายของขั้นนี้เด็กจะเริ่มเข้าใจสาเหตุของเหตุการณ์รอบตัวพร้อม
จะแก้ปัญหา ไม่เพียงแต่สิ่งที่สัมผัสได้หรือเป็นรูปธรรมเท่านั้นแต่เด็กจะเริ่มสามารถแก้ปัญหา โดย
อาศัยการตั้งสมมติฐานและอาศัยหลักของความสัมพันธ์ของปัญหานั้น ๆ บ้างแล้ว 

                  6.4 ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational Stage) ตั้งแต่อายุ 11 

ปี จนถึงวัยผู้ใหญ่เป็นช่วงที่เด็กจะสามารถคิดไม่เพียงแต่ในสิ่งที่เห็นหรือได้ยินโดยตรงเหมือนระยะ
ก่อน ๆ อีกต่อไป แต่จะสามารถจินตนาการเงื่อนไขของปัญหาในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยพัฒนา
สมมติฐานอย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนได้ ซึ่งก็หมายถึงว่า ในระยะนี้เด็กจะมี
ความสามารถคิดหาเหตุผลเหมือนผู้ใหญ่นั่นเอง  

7. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของโฮเวิร์ด การ์ดเนอร์  
           โฮเวิร์ด  การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) (อ้างถึงใน สิริมา  ภิญโญอนันตพงษ์, 2547 : 39-

41) เป็นนักจิตวิทยา (Phychlolgist) และผู้เชี่ยวชาญทางด้านสติปัญญา (Intelligence Expert) แห่ง
มหาวิทยาลัยฮาวาร์ดได้ศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายของสติปัญญา (Theory of Multiple 

Intelligence : MI) โดยใช้หลกัการวิวัฒนาการทางชีววิทยา (Biological Evolution) จ าแนกความ 
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สามารถหรือสติปัญญาของคนเอาไว้ 7 ประเภท และต่อมาเขาเพ่ิมอีก 1 ประเภท เรียกว่า สติปัญญา
ด้านรักธรรมชาติ (Naturalistic) ต่อมาเพ่ิมอีก 1 ประเภท คือ สติปัญญาด้านการด ารงชีวิต 
(Existential Intelligence) รวมทั้งหมด 9 ด้าน (Sprinthall. 1998) ซึ่งการ์ดเนอร์เชื่อว่าสมองของ
มนุษย์ได้แบ่งเป็นส่วน ๆ แต่ละส่วนได้ก าหนดความสามารถที่ค้นหาและแก้ปัญหาที่เรียกว่า “ปัญญา” 
ซึ่งมีหลาย ๆ อย่างถือก าเนิดมาจากสมองเฉพาะส่วนแตกต่างกัน ซึ่งสติปัญญา 9 ด้าน ได้แก่ 

                   7.1 สติปัญญาด้านภาษา (Linguistic Intelligence) หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถ
ทางด้านภาษาสูง อาทิ นักเล่านิทาน นักพูด (ปฐกถา) ความสามารถใช้ภาษาในการหว่านล้อม การ
อธิบาย กวี นักเขียนนวนิยาย นักเขียนบทละคร  บรรณาธิการ นักหนังสือพิมพ์ นักจิตวิทยา 

                   7.2 สติปัญญาด้านตรรกะและคณิตศาสตร์ (Logical/Mathematical 

Intelligence) หมายถึง กลุ่มผู้ที่มีความสามารถสูงในการใช้ตัวเลข อาทิ นักบัญชี นักคณิตศาสตร์ นัก
สถิติ กลุ่มผู้ให้เหตุผลที่ดี อาทิ นักวิทยาศาสตร์ นักตรรกศาสตร์ นักจัดท าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ กลุ่ม
ผู้ที่มีความไวในการเห็นความสัมพันธ์แบบแผนตรรกวิทยา การคิดเชิงนามธรรม การคิดที่เป็นเหตุผล 
(Cause-Effect) และการคิดคาดการณ์ (If-Then) วิธีการใช้ในการคิด ได้แก่ การจ าแนกประเภท การ
จัดหมวดหมู่ การสันนิษฐาน การสรุป การคิดค านวณ การตั้งสมมติฐาน 

                    7.3 สติปัญญาด้านมิติสัมพันธ์ (Visual/Spatial Intelligence) หมายถึง ผู้ที่มีความ 
สามารถมองเห็นภาพของทิศทางแผนที่ที่กว้างไกล อาทิ นายพรานป่าผู้น าทาง พวกเดินทางไกล 
รวมถึงผู้ที่มีความสามารถมองความสัมพันธ์ มองเห็นแสดงออกเป็นภาพรูปร่างในการจัดการกับพ้ืนที่ 
เนื้อท่ีการใช้สี เส้น พื้นผิว รูปร่าง อาทิ สถาปนิก มัณฑนากร นักประดิษฐ์ ศิลปินต่าง ๆ 

                    7.4 สติปัญญาด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily/Kinesthetic Intelligence) 

หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการใช้ร่างกายของตนเองแสดงออกทางความคิด ความรู้สึก อาทิ 
นักแสดงละคร ภาพยนตร์  นักแสดงท่าใบ้ นักกีฬา นักฟ้อนร าท าเพลง และผู้ที่มีความสามารถในการ
ใช้มือประดิษฐ์ เช่น นักปั้น ช่างแก้รถยนต์ รวมถึงความสามารถทักษะทางกาย เช่น ความคล่องแคล่ว 
ความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความยืดหยุ่น ความประณีต และความไวทางประสาทสัมผัส 

                     7.5 สติปัญญาด้านดนตรี (Musical/Rhythmic Intelligence) หมายถึง ผู้ที่มีความ 
สามารถทางด้านดนตรี ได้แก่ นักแต่งเพลง นักดนตรี นักวิจารณ์ดนตรี รวมถึงความไวในเรื่องจังหวะ 
ท านองเสียง ตลอดจนความสามารถในการเข้าและวิเคราะห์ดนตรี 
                     7.6 สติปัญญาด้านมนุษยสัมพันธ์ (Intrapersonal Intelligence) หมายถึง ความ 
สามารถในการเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และเจตนาของผู้อ่ืน ทั้งนี้ รวมถึงความสามารถใน
การสังเกต น้ าเสียง ใบหน้า ท่าทาง ทั้งยังมีความสามารถสูงในการรู้ถึงลักษณะต่าง ๆ ของ
สัมพันธภาพของมนุษย์และสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เช่น สามารถท า
ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลปฏิบัติงาน 
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                     7.7 สติปัญญาด้านตน หรือการเข้าใจตนเอง (Interpersonal Intelligence) 

หมายถึง ผู้ที่มีความสามารถในการรู้จักตนเอง และสามารถประพฤติปฏิบัติตนได้จากความรู้สึกตนนี้ 
ความ สามารถในการรู้จักตัวตน อาทิ การรู้จักตนเองตามความเป็นจริง เช่น มีจุดอ่อน จุดแข็ง ในเรื่อง
ใด มีความรู้เท่าทันอารมณ์ ความคิด ความปรารถนาของตนอง มีความสามารถในการฝึกฝนตนเอง 
และเข้าใจตนเอง 
                     7.8 สติปัญญาด้านการรักธรรมชาติ (Naturalistic Intelligence) หมายถึง ผู้ที่มี
ความเข้าใจ ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติและปรากฎการณ์ธรรมชาติ เข้าใจความส าคัญของ
ตนเองกับสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสามารถของตนที่จะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ธรรมชาติ 
เข้าใจถึงพัฒนาการของมนุษย์และการด ารงชีวิตมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย เข้าใจและจ าแนกความ
เหมือนกันของสิ่งของ เข้าใจการหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงของสาร 

                     7.9 สติปัญญาด้านการด ารงชีวิต (Existential Intelligence) หมายถึง ผู้ที่มีความ 
สามารถในการไตร่ตรอง ค านึง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์ เข้าใจการก าหนด
ของชีวิต และการรู้เหตุผลของการด ารงชีวิตอยู่ในโลก 

  จากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญได้
กล่าวถึงความสามารถทางสติปัญญาหลายมิติมากข้ึน การส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญามนุษย์ ควร
ด าเนินการให้เหมาะสมกับช่วงวัยและหลากหลายครอบคลุมทุกมิติ 
  จากทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการที่ได้น าเสนอไว้ดังกล่าวนั้น สรุปได้ว่า พัฒนาการของ
มนุษย์ตั้งแต่ปฏิสนธิจนกระท่ังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นพัฒนาการที่มีกระบวนการต่อเนื่องมีล าดับ
ขั้นตอน ได้แก่ ทฤษฎีพัฒนาการของกีเซล ทฤษฎีบุคลิกภาพหรือทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของฟรอยด์ และอิ
ริคสัน ทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมของแบนดูรา ทฤษฎีพัฒนาการทาง
จริยธรรมของโคลเบอร์ก และทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ ซึ่งทุกทฤษฎีอธิบาย
พฤติกรรมของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไป 

ความหมายของการพัฒนาการ (development) 
พัฒนาการของมนุษย์เป็นกระบวนการต่อเนื่อง  ที่เริ่มตั้งแต่การปฏิสนธิจนถึงการบรรลุนิติ

ภาวะและในหลายกรณีก็ยังคงพัฒนาไปตลอดชีวิต  พัฒนาการของเด็กแต่ละคนจะมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงหลากหลายแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและประสบการณ์ พัฒนาการของเด็กปฐมวัย
ด าเนินไปตามขั้นตอนที่เป็นแบบแผนและทิศทางเฉพาะ สิ่งที่ช่วยให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการอย่าง
รวดเร็วก็คือ “ความพร้อม” ซึ่งเด็กแต่ละคน มีความพร้อมที่แตกต่างกัน ดังนั้นเด็กปฐมวัยควรได้รับ
การส่งเสริมพัฒนาการอย่างเหมาะสม  จึงจะท าให้พัฒนาการของเด็กเป็นไปอย่างเต็มที่และมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และได้มีผู้ให้ความหมายของค าว่าพัฒนาการไว้หลายความหมายดังนี้ 

เพ็ญศรี พิชัยสนธิ ได้ให้ความหมายของค าว่า พัฒนาการ หมายถึง การเพ่ิมความสามารถหรือ
การท าหน้าที่สลับซับซ้อนกัน เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงโดยศักยภาพของแต่ละบุคคลที่คลี่คลาย 
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และปรากฏออกมาให้เป็นสิ่งใหม่ในรูปของคุณภาพ ความสามารถ และลักษณะเฉพาะตัวหรือสันดาน
ที่เกิดจากการเจริญเติบโต การถึงวุฒิภาวะ การได้เรียนรู้และการได้ประสบความส าเร็จเป็น
กระบวนการตั้งแต่ปฏิสนธิจนตาย ไม่มีการย้อนกลับ 

พูนสุข บุณย์สวัสดิ์ กล่าวว่า พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านโครงสร้างและ 
แบบแผนของอินทรีย์ทุกส่วน ซึ่งจะก้าวหน้าไปเรื่อย ๆ ดามขั้นตอนที่ควรจะเป็น ท าให้เด็กมีลักษณะ
และความสามารถใหม่ ๆ เกิดขึ้น อันจะมีผลให้เด็กมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นเป็นล าดับทั้งทาง
ร่างกาย สติปัญญา ภาษา อารมณ์ และสังคม 

ฉวีวรรณ กินาวงศ์  กล่าวว่า พัฒนาการ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงลักษณะของบุคคลทั้งใน
ด้านโครงสร้าง (structures) และแบบแผน (patterns) ของร่างกายและพฤติกรรมที่แสดงออก ซึ่งจะ
ด าเนินเป็นขั้น ๆ ไป ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่ และเป็นแบบฉบับที่สอดคล้องกันใน 4 ด้านได้แก่ 
พัฒนาการทางด้านร่างกาย (Physical Development) พัฒนาการทางด้านสติปัญญา (lntellectual 
Development) พัฒนาการทางบ้านอารมณ์ (Emotional Development) และพัฒนาการทาง
สังคมและการปรับตัว (Social Development) 

คาร์เตอร์ วีกู๊ด (Cather V. Cood) กล่าวว่า พัฒนาการ คือ การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้าง
การท างาน การจัดระเบียบส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งท าไห้มีความเพ่ิมพูนทั้งด้านขนาดความ
แตกต่าง ความสลับซับซ้อน การผสมกลมกลืน ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ หรือก่อให้เกิด 
ความเพ่ิมพูนถาวรถึงขีดสุด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่มีความคงทนถาวร อันเนื่องมาจากการเรียนรู้ที่
ยาวนาน ซึ่งอาจเป็นการเรียนรู้ที่มีจุดมุ่งหมายหรือเกิดข้ึนตามเหตุการณ์ 

มาสโซเกลีย (Massoglia) กล่าวว่า พัฒนาการของเด็ก (Child Development) หมายถึง 
กระบวนการหรือล าดับขั้นตอนซึ่งเกิดข้ึนในตัวเด็ก ตลอดระยะเวลาที่เด็กมีการเปลี่ยนแปลงจากเด็ก
ทารกท่ีไม่สามารถช่วยตัวเองได้เป็นบุคคลที่ช่วยตัวเองได้ 

จึงพอสรุปได้ว่า พัฒนาการเป็นกระบวนการของการเปลี่ยนแปลง (process of change) ใน
ด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ อย่างมีระเบียบแบบแผนสืบเนื่องกันไป ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
คุณภาพ(Quality) การพัฒนานั้นไม่เพียงแต่ในด้านขนาด รูปร่าง หรือน้ าหนักเท่านั้น แต่รวมถึงการที่
จะต้องมีลักษณะใหม่ และความสามารถใหม่ ๆ เกิดข้ึนด้วย 

 
1.1 การเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
การเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ แต่แตกต่างกันในแง่ของ 

ปริมาณและคุณภาพ โดยที่ 
1) การเจริญเติบโต (Growth) หมายถึง ความเปลี่ยนแปลงในด้านขนาดรูปร่าง  

สัดส่วนตลอดจนกระดูกและกล้ามเนื้อ เมื่อเราพูดถึงความเจริญเติบโตของมนุษย์ มักหมายถึงการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึน เช่น น้ าหนักเพ่ิมข้ึน ส่วนสูงเพ่ิมข้ึน และรวมทั้งพฤติกรรมต้องดีขึ้นด้วย 

2) พัฒนาการ (Development) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านโครงร่าง  
(Structure) และความสามารถ ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ซึ่งเกิดต่อกันไปเรื่อย ๆ จากระยะหนึ่งไปอีกระยะหนึ่ง พัฒนาการเป็นผลรวมของการ
กระทาร่วมกันระหว่างวุฒิภาวะและการเรียนรู้ 
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3) วุฒิภาวะ (Maturation) หมายถึง การบรรลุถึงข้ันการเจริญเติบโตเต็มที่ของ 
บุคคลในระยะใดระยะหนึ่ง และพร้อมที่จะประกอบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งได้เหมาะสมกับวัย การ
เจริญเติบโตนี้จะเป็นไปตามลาดับวัยและธรรมชาติมากกว่าเกิดจากการเรียนรู้  อาร์โนล กีเซลล์ 
(Arnold Gesell)เชื่อว่าความสามารถของมนุษย์น่าจะขึ้นกับระดับวุฒิภาวะ ถ้าบุคคลยังไม่มีระดับวุฒิ
ภาวะทางร่างกายแล้วจะไม่อาจแสดงความสามารถหรือไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 

4) การเรียนรู้ (Learning) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือศักยภาพของ 
พฤติกรรมต่อสถานการณ์หนึ่งที่เกิดจากประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของบุคคล การเรียนรู้
เป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาของแต่ละบุคคล เพราะการเรียนรู้จะท าให้มนุษย์สามารถปรับตัวให้เข้า
กับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต และเพ่ือให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ 
 

1.2 หลักส าคัญเกี่ยวกับการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
บิกและฮ้ันท์ (Bigge and Hunt) ได้กล่าวถึงหลักการเจริญเติบโตและพัฒนาการไว้ 5ประการ 

คือ 
1) หลักแห่งทิศทางของพัฒนาการ (Principle of developmental  

direction) พัฒนาการและความเจริญงอกงามของบุคคลทั้งทางโครงสร้างและประสิทธิภาพในการ
ท าหน้าที่ จะมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มจากส่วนศีรษะไปยังปลายเท้า (Cephalo-candal) 
และเริ่มจากแกนกลางของล าตัวออกไปยังส่วนไกลจากล าตัว แขน มือ (Proximo – distal) เช่น หัวใจ
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เร็วกว่ากล้ามเนื้อ 

2) หลักแห่งความต่อเนื่อง (Principle of continuity) พัฒนาการและความ 
เจริญงอกงามทางด้านร่างกายจะดาเนินต่อเนื่องตามล าดับ ไม่มีการหยุดยั้งตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อน 
ทารก เด็กวัยรุ่น ผู้ใหญ่ เว้นแต่จะได้รับโรคภัยไข้เจ็บ จึงจะท าให้พัฒนาการนั้นชะงักไปได้ 

3) หลักแห่งการพัฒนาการไปตามล าดับขั้น (Principle of developmental  
sequence) พัฒนาการของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายย่อมด าเนินไปตามกระบวนการและตามล าดับ เช่น ใน
พัฒนาการของมนุษย์ จะนั่งได้ก่อนยืน และเดิน เดินได้ก่อนวิ่ง เป็นต้น 

4) หลักแห่งวุฒิภาวะหรือความพร้อม (Principle of maturation or  
readiness) การที่เด็กจะมีความสามารถในการประกอบกิจกรรมหรือหน้าที่ส าคัญต่าง ๆ ได้ เช่น นั่ง 
เดิน วิ่งได้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่เด็กจะต้องมีความพร้อม (Readiness) หรือระดับวุฒิภาวะทางจิตใจ 
(Psychological maturation) ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน เช่น ถ้าเด็กมีความปรารถนาที่จะเรียนสิ่งใหม่ 
ย่อมกระตุ้นให้เด็กมีความพร้อมทางร่างกายท่ีจะประกอบการงานใหม่ได้เร็วกว่าปกติ 

5) หลักแห่งความแตกต่างระหว่างบุคคล (Principle of individual growth  
pattern) แม้ว่าพัฒนาการและความเจริญงอกงามของบุคคล โดยเฉพาะร่างกายหรือทางโครงสร้าง
จะมีลักษณะคล้ายคลึงกันก็ตาม แต่พัฒนาการและความเจริญงอกงามระหว่างบุคคลจะแตกต่างกัน
อย่างเห็นได้ชัด เช่น เด็กบางคนมีความสามารถเดินได้ ในขณะที่เด็กอีกหลายคนในอายุเท่ากันยังเดิน
ไม่ได้ 
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 1.3 นักจิตวิทยาแบ่งพัฒนาการและการเจริญเติบโตเป็น 4 ด้าน คือ 
1) พัฒนาการและการเจริญเติบโตทางร่างกาย ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้าน 

ปริมาณของเซลล์ กล้ามเนื้อ กระดูกและต่อมต่าง ๆ การเพ่ิมข้ึนของขนาด น้ าหนัก ส่วนสูง ตลอดจน 
ประสิทธิภาพในการทางานของระบบประสาท 

2) พัฒนาการและการเจริญเติบโตทางสติปัญญา ได้แก่ การเปลี่ยนแปลง 
พฤติกรรมทางจิตเช่น พัฒนาการด้านมโนภาพ เชาวน์ปัญญา ความจ า ความสามารถในการคิดอย่างมี
เหตุผลพัฒนาการและการเจริญเติบโตทางอารมณ์ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับความรู้สึก ทัศนคติ
รวมทั้งความสามารถในการควบคุมอารมณ์ หรือควบคุมพฤติกรรมให้อยู่ในภาวะที่สังคมยอมรับ 

3) พัฒนาการและการเจริญเติบโตทางสังคม ได้แก่ ความสามารถในการปรับตัว 
ให้เข้ากับสถานการณ์/สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน รวมทั้งพัฒนาการทางด้านบุคลิกภาพของบุคคล 

4) พัฒนาการและการเจริญเติบโตทางอารมณ์ ได้แก่ ความเจริญงอกงามของ 
อารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ ความสามารถในการควบคุมอารมณ ์หรือความสามารถในการควบคุม 
พฤติกรรมขณะเกิดอารมณ์ 

พัฒนาการและการเจริญเติบโตทั้ง 4 ด้าน ไม่สามารถแยกออกจากกันได้เด็ดขาด เพราะ 
พัฒนาการทุก ๆ ด้านจะสัมพันธ์กันตลอด ดังนั้นการที่อธิบายถึงลักษณะหรือพฤติกรรมเด่นชัดทาง 
กายของบุคคล จึงหมายถึงว่าลักษณะเด่นนั้นเกี่ยวข้องกับทางกายมากกว่าด้านอื่น 
 

แนวคิดพื้นฐานของพัฒนาการเด็ก 
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๔๖ พัฒนาขึ้นมาโดยอาศัยแนวคิดต่อไปนี้ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก   พัฒนาการของมนุษย์เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ในตัวมนุษย์ เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิต่อเนื่องไปจนตลอดชีวิต ซึ่งครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา จะมีความสัมพันธ์
และพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นล าดับขั้นตอนไปพร้อมกันทุกด้านเด็กแต่ละคนจะเติบโตและมีลักษณะ
พัฒนาการแตกต่างกันไปตามวัย โดยที่พัฒนาการเด็กปฐมวัยบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัว
เด็กอย่างต่อเนื่องในแต่ละวัย เริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงอายุ ๕ ปี พัฒนาการแต่ละด้านมีทฤษฎีเฉพาะ
อธิบายไว้และสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาเด็ก อาทิ ทฤษฎีพัฒนาการทางร่างกายที่อธิบายการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กว่ามีลักษณะต่อเนื่องเป็นล าดับขั้น เด็กจะพัฒนาถึงขั้นใดจะต้อง
เกิดวุฒิภาวะของความสามารถขั้นนั้นก่อน หรือ ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาที่อธิบายว่าเด็กเกิดมา
พร้อมวุฒิภาวะ ซึ่งจะพัฒนาขึ้นตามอายุประสบการณ์ ค่านิยมทางสังคม และสิ่งแวดล้อม หรือทฤษฎี
พัฒนาการทางบุคลิกภาพ ที่อธิบายว่าเด็กจะพัฒนาได้ดีถ้าในแต่ละช่วงอายุเด็กได้รับการตอบสนองใน
สิ่งที่ตนพอใจ  ได้รับความรัก ความอบอุ่นอย่างเพียงพอจากผู้ใกล้ชิด มีโอกาสช่วยตนเอง  ท างานที่
เหมาะสมกับวัยและมีอิสระที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตนอยากรู้รอบ ๆ ตนเอง 

ดังนั้น แนวคิดเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก จึงเป็นเสมือนหนึ่งแนวทางให้ผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง   
ได้เข้าใจเด็ก สามารถอบรมเลี้ยงดูและจัดประสบการณ์ท่ีเหมาะสมกับวัยและความแตกต่างของแต่ละ
บุคคล ในอันที่จะส่งเสริมให้เด็กพัฒนาจนบรรลุผลตามเป้าหมายที่ต้องการได้ชัดเจนขึ้น 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้   การเรียนรู้ของมนุษย์เรามีผลสืบเนื่องมาจากประสบการณ์
ต่างๆที่ ได้รับ  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกิดขึ้นจากกระบวนการที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคล
และสิ่งแวดล้อมรอบตัว โดยผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระท าให้เกิดขึ้นด้วยตนเอง และการเรียนรู้จะเป็นไป
ได้ดี ถ้าผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้าได้เคลื่อนไหว  มีโอกาสคิดริเริ่มตามความต้องการและความ
สนใจของตนเอง รวมทั้งอยู่ในบรรยากาศที่เป็นอิสระ อบอุ่นและปลอดภัย ดังนั้น การจัดสภาพ
แวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก  และเนื่องจากการ
เรียนรู้นั้นเป็นพ้ืนฐานของพัฒนาการในระดับที่สูงขึ้น  ทั้งคนเราเรียนรู้มาตั้งแต่เกิดตามธรรมชาติ
ก่อนที่จะมาเข้าสถานศึกษา การจัดท าหลักสูตรจึงยึดแนวคิดที่จะให้เด็กได้เรียนรู้จากประสบการณ์
จริงด้วยตัวเด็กเอง ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอิสระ เอ้ือต่อการเรียนรู้  และจัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ระดับพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคน 

3. แนวคิดเกี่ยวกับการเล่นของเด็ก การเล่นถือเป็นกิจกรรมที่ส าคัญในชีวิตเด็กทุกคน      
เด็กจะรู้สึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน ได้สังเกตมีโอกาสท าการทดลอง สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหาและ
ค้นพบด้วยตนเอง การเล่นจะมีอิทธิพลและมีผลดีต่อการเจริญเติบโต ช่วยพัฒนาร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา จากการเล่นเด็กมีโอกาสเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกาย ได้ใช้ประสาท
สัมผัสและการรับรู้ ผ่อนคลายอารมณ์ และแสดงออกถึงตนเอง เรียนรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน การเล่นจึง
เป็นทางที่เด็กจะสร้างประสบการณ์เรียนรู้สิ่งแวดล้อม เรียนรู้ความเป็นอยู่ของผู้อื่น สร้างความสัมพันธ์
อยู่ร่วมกับผู้อื่น กับธรรมชาติรอบตัว ดังนั้น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้จึงถือ “การเล่น”อย่างมี
จุดมุ่งหมาย เป็นหัวใจส าคัญของการจัดประสบการณ์ให้กับเด็ก 

4. แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคม บริบททางสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่หรือ
แวดล้อมตัวเด็ก ท าให้เด็กแต่ละคนแตกต่างกันไป หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฉบับนี้ถือว่าผู้สอน
จ าเป็นต้องเข้าใจและยอมรับว่าวัฒนธรรมและสังคมที่แวดล้อมตัวเด็กมีอิทธิพลต่อ การเรียนรู้       
การพัฒนาศักยภาพ และพัฒนาการของเด็กแต่ละคน ผู้สอนควรต้องเรียนรู้บริบททางสังคมและ
วัฒนธรรมของเด็กที่ตนรับผิดชอบ เพ่ือช่วยให้เด็กได้พัฒนา เกิดการเรียนรู้ และอยู่ในกลุ่มคนที่มาจาก
พ้ืนฐานเหมือนหรือต่างจากตนได้อย่างราบรื่น มีความสุข 

 

องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 
เด็กมีความแตกต่างกัน มีผลมาจากการพัฒนาพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม ในการอบรมเลี้ยงดู

หรือจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย จึงควรเริ่มต้นจากเด็กที่เป็นอยู่ การเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาการของเด็กในช่วยวัยต่าง ๆ เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นมาก เพราะความเข้าใจในการพัฒนาจะช่วย
ในการสังเกตอบรมเลี้ยงดู  ส่งเสริมพัฒนาและจัดประสบการณ์ต่าง  ๆ ให้กับเด็ก ดังนั้นจึงมี
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการของเด็กปฐมวัย  ซึ่ง พัชรี สวนแก้ว (2526, 28 - 30). ได้
กล่าวถึงองค์ประกอบของการพัฒนาของมนุษย์ว่า จะเก่ียวข้องกับกระบวนการพ้ีนฐาน 2 อย่าง คือ 

1. วุฒิภาวะ หมายถึง ผลรวมที่เกิดจากอิทธิพลของยีนส์ จึงถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งเป็น
ตัวควบคุมแบบแผนของร่างกายอันจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่าง ๆ ในระดับอายุต่าง ๆ 
โดยไม่ต้องอาศัยประสบการณ์หรือการเรียนรู้ แต่ต้องอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปกติเช่น เด็กเมื่อถึง
ระยะหนึ่งก็จะคลานได้ และเม่ือกล้ามเนื้อหรือโครงกระดูกเจริญแข็งแรงพอก็พร้อมจะเดินได้ เป็นต้น 
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2. การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์หรือ
การฝึกหัดนั้น คือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็กได้กระท าหรือการเรียนของเด็กต้องการ การฝึกหัด การทตล
อง เพ่ือเปลี่ยนแปลงในด้านกิจกรรม ซึ่งมีผลท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางร่างกายและ
พฤติกรรมของเด็กอีกด้วย การเรียนรู้ท าให้เด็กมีประสบการณ์ต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน เพราะเด็กได้ท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ได้เห็น ได้ฟัง และได้สัมผัส จึงเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่ท าให้เกิดการพัฒนาขึ้นนอกจากนี้  
มาสโซเกลีย (เยาวพา เดซะคุปต์ 2536 อ้างอิงมาจาก Massoglla' 1977, 110)ยังได้กล่าวถึงศัพท์ 4 
ค า ที่มีความหมายเก่ียวข้องกับพัฒนาการ ซึ่งครูและนักการศึกษาควรท าความเข้าใจ ดังนี้ 

1) การเจริญเติบโต (Growth) หมายถึง การเพ่ิมสัดส่วนในด้านปริมาณ เช่นนี้ 
ความสูง ขนาดของศีรษะหรือส่วนอ่ืน ๆ ในร่างกาย เป็นการพัฒนาทางด้านปริมาณ ตัวอย่างเช่น 
ร่างกายของเด็กเมื่ออายุ 3 ปี จะเติบโตกว่าเมื่ออายุ 3 เดือน หรือเมื่อแรกเกิด 

2) พัฒนาการ หมายถึง ล าดับขั้นถึงเด็กประสบผลส าเร็จ มีพัฒนาการ และมีวุฒิ  
ภาวะที่สามารถจะอธิบายได้ เมื่อหลังที่ได้มาจากสิ่งแวดล้อมภายนอกตัวเด็กมาเชื่อมโยงกับพลัง
ภายใน คือ วุฒิภาวะ พัฒนาการจะเกิดขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กกินอาหารดี วิ่งและเล่นออกก าลังกาย
กลางแจ้ง พัฒนาการคือผลที่เกิดจากพลังภายใน ซึ่งใช้อาหาร การออกก าลังกาย และแสงแดดเพ่ือ
ช่วยให้เขาเติบโตและมีวุฒิภาวะ 

3) วุฒิภาวะ หมายถึง กระบวนการที่เกิดขึ้นภายในตัวเด็ก ซ่ึงเด็กจะมีการเติบโต   
วุฒิภาวะจะแสดงถึงพลังภายในร่างกายที่จะช่วยไห้เด็กเกิดการเจริญเติบโตขึ้น วุฒิภาวะอาจหมายถึง 
การเจริญเติบโตในด้านคุณภาพของเด็ก เช่น เด็กจะสามารถนั่งได้ก่อนยืน การนั่งและยืนเกิดขึ้นเมี่อ
เด็กมีวุฒิภาวะหรือมีความพร้อม วุฒิภาวะทางร่างกายจะเป็นพ้ืนฐานให้เด็กสามารถใช้พลังของเขาใน
การท าสิ่งต่าง ๆ ได้พลังทางร่างกายของเด็กจะมีอิทธิพลต่อการท าสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดของเขาในช่วงแรก
ของชีวิต ดังนั้นเป้าหมายหลักของการกระท าของเด็กในช่วงนี้  คือ การตอบสนองความต้องการทาง
ร่างกายในทันทีที่เขาต้องการ เช่น เมื่อเด็กหิว เขาจะร้องไห้ และอยากได้รับการตอบสนองทันที 

4) การเรียนรู้ หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งจะเกิดข้ึนเมื่อบุคคลม ี 
ปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม สนองความต้องการของตน และมีความสามารถที่จะจัดการกับสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้เป็นสิ่งที่กระตือรือร้น บุคคลจะเรียนรู้จากสิ่งที่เขากระท าไม่ใช่จากการสังเกตผู้อ่ืน 

นิยามศัพท์ทั้ง 4 ที่กล่าวมานี้เพ่ือเป็นพ้ืนฐานและช่วยให้ผู้ที่จะเกี่ยวข้องกับการอบรมเลี้ยงดู
เด็กเกิดความเข้าใจตรงกัน และเข้าใจถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่จะมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็ก ทั้งนี้เพ่ือหาทางช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมให้กับเด็ก 

กล่าวโดยสรุป พัฒนาการของเด็กปฐมวัยประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 
1. องค์ประกอบภายในร่างกาย (lnternal Factors) ประกอบด้วย 

1.1 พันธุกรรม (Heredity) เซลล์แต่ละชนิดภายในร่างกายมนุษย์จะประกอบไป 
ด้วย 46 โครโมโซม ซึ่งจะมีการจับคู่ 23 คู่ ในแต่ละโครโมโซมนั้นจะประกอบไปด้วยยีนส์  (Gene) 
หลายพันยีนส์ ดังนั้นภายในโครโมโซมซึ่งมียีนส์อยู่เป็นจ านวนมาก จึงเป็นลักษณะที่ก าหนดการ
เจริญเติบโตและลักษณะของพัฒนาการในแต่ละขั้นตอนของชีวิต ลักษณะของพัฒนาการที่ถูกก าหนด
โดยพันธุกรรมจะประกอบด้วย ลักษณะทางร่างกายต่าง ๆ เช่น สีของลูกตา ชนิดของเส้นผม ลักษณะ
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ความสูงของร่างกาย รวมทั้งลักษณะทางร่างกายอ่ืน ๆ ซึ่งนับว่าเป็นลักษณะที่มีการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม 

1.2 การมีวุฒิภาวะ (Maturation) เป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงอย่างมีรูปแบบ 
ภายในร่างกายในลักษณะที่เป็นขนาด รูปร่าง และทักษะ ซึ่งจะเริ่มปรากฏขึ้นมาตั้งแต่จุดก าเนิดของ
ชีวิตและต่อเนื่องกันมาตามล าดับ การมีวุฒิภาวะไม่จ าเป็นที่จะต้องมีการฝึกฝนและการเรียนรู้ใด  ๆ 
เพราะเมื่อถึงเวลาอันสมควรแล้ว เด็กจะสามารถท าพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นขณะที่
เด็กก าลังอยู่ในครรภ์ เด็กจะมีวุฒิภาวะและมีการพัฒนาการเป็นไปตามล าดับขั้นตอน  ครั้นเมื่อเด็ก
คลอดแล้วลักษณะของการพัฒนาการที่เป็นไปตามการมีวุฒิภาวะนั้นจะยังคงมีอยู่ต่อไป กล่าวคือ เด็ก
จะมีทักษะของการคลาน การเดิน การวิ่ง และการป่ายปีน ตามล าดับขึ้นไป อันเป็นผลเนื่องมาจาก
การมีวุฒิภาวะจากสภาพความพร้อมของร่างกายนั้นเอง 

2. องค์ประกอบภายนอกร่างกาย (External Factors) คือ สิ่งที่จะช่วยให้บุคคลมีการ 
พัฒนาการต่อไปได ้คือ อิทธิพลที่มาจากการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ซึ่งนับเป็นกระบวนการหลังคลอด 
การเรียนรู้ดังกล่าวประกอบด้วยลักษณะการเรียนรู้ดังนี้ 

2.1 การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค (classical conditioning) เป็นการ 
เรียนรู้ที่สืบเนื่องมาจากผู้เรียนถูกเร้าให้มีการเรียนรู้ในสิ่งต่าง ๆ โดยอาศัยลักษณะของธรรมชาติ หรือ
ปฏิกิริยาสะท้อน(Reflex) เช่น น้ าลายไหล การดูด การกลืน หรือการกะพริบตา เป็นต้น นับว่าเป็น
ปฏิกิริยาตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เกิดมีอาการตอบสนองได้โดยไม่จ าเป็นจะต้องมีการวางเงื่อนไขมา
ก่อน 

2.2 การวางเงื่อนไขแบบการกระท า (operant conditioning) เป็นการ 
เรียนรู้ที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากตัวของผู้เรียนได้กระท าเองเพ่ือต้องการให้ตนเองได้รับในสิ่งที่ตน
ปรารถนา เช่น เมี่อเด็กหิวจะพยายามกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ เพ่ือต้องการให้ตนได้รับรางวัลในสิ่งที่
ตนพึงปรารถนา และในขณะที่เด็กกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ อย่างมากมายก็ท าให้เด็กเกิคการเรียนรู้
ขึ้นมาได้ ลักษณะการเรียนรู้ แบบนี้จึงเป็นลักษณะของความพร้อมหรือความเต็มใจของผู้เรียนที่
ต้องการกระท าพฤติกรรมต่าง ๆ ตามความพึงปรารถนาของตนเอง และเมื่อกระท าลงไปแล้วจะท าให้
ผู้เรียนเกิดการจดจ า จนในที่สุดกลายเป็นลักษณะนิสัยใหม่ 

2.3 การเรียนรู้โดยการสังเกต (observationaI Learning) เด็กและบุคคลทั่วไป 
มักจะมีการกระท าพฤติกรรมตามพฤติกรรมหรีอการกระท าของคนอ่ืนที่เคยปฏิบัติมา  ซึ่งการกระท า
ดังกล่าวเป็นการกระท าที่ประสบผลส าเร็จหรือได้รับรางวัลมาแล้ว การเลียนแบบโดยการสังเกตนี้ เด็ก
จะมีการเลียนแบบจากพฤติกรรมของพ่อแม่หรือคนใกล้ชิดในทุกด้าน  ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษา การ
แสดงออกจริยธรรม 

3. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภายในและภายนอกร่างกาย (Interractional Between 
Internal and External Factors) พฤติกรรมของเด็กทั่วไปจะเป็นผลมาจากการที่เด็กได้มีโอกาส
เผชิญหน้ากับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตอย่างมากมายสิ่งที่เด็กได้เผชิญอยู่นั้นจะประกอบด้วย
องค์ประกอบทั้งภายในและภายนอกร่างกาย ซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก ประกอบด้วบลักษณะ
ส าคัญ คือ 
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1.1 ลักษณะที่ไม่เก่ียวข้องกับพันธุกรรม (Nongenetic Biological Variables)  
หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ได้รับมาจากพันธุกรรมหรือได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ   
แต่อาจจะได้สืบเนื่องมาจากสภาพการณ์ปัจจุบัน เช่น การขาดออกซิเจนขณะก าลังคลอด หรือต่อม   
พิทูอิทาร ี(Pituitaly) ท างานผิดปกต ิเป็นต้น 

1.2 สภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีมีผลต่จปัภาพทางจิคใจของเด็ก (Social  
Psychology Environment) จะประกอบด้วยบุคคลที่มีความใกล้ชิดสนิทสนมกับเด็ก เช่น พ่อ แม่ พ่ี
น้อง กลุ่มเพ่ือน ครูในโรงเรียน มีอิทธิพลต่อจิตใจของเด็กเป็นอย่างมาก เช่น ถ้าเด็กไม่ได้รับความสนใจ
จากเพ่ือนจะท าให้เด็กขาคความรู้สึกมั่นคงและไม่อบอุ่นใจ เป็นต้น 

3.3 สภาพทางสังคม วัฒนธรรม และประเพณีต่าง ๆ (The General Social and 
Culture) นับว่ามีส่วนส าคัญต่อพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ การแสดงออก และกิจกรรมทางสังคมเป็น 
อย่างมาก เพราะหากสังคมที่บุคคลอยู่มีข้อก าหนด มีเงื่อนไข หรือมีวัฒนธรรมและประเพณีเป็น
อย่างไรก็ตาม บุคคลที่อยู่ในสังคมนั้นย่อมจะต้อง ประพฤติปฏิบัติตามเงื่อนไขของสังคมนั้น ๆ 
 

ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย 
ร่างกายของคนไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือเด็กวัยใดก็ตามนั้น  แท้ที่จริงร่างกายของเราก็คือ

สิ่งมีชีวิตอย่างหนึ่ง ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นกระดูก เนื้อเยื่อ น้ า และไขมัน 
โครงสร้างของทุกคนจะเป็นเช่นนี้เหมือนกัน แต่อัตราส่วนของสสารทั้งสี่ชนิดนี้ไม่เท่ากัน เซลล์หลาย
เซลล์รวมเป็นเนื้อเยื่อ หลาย ๆ เนื้อเยื่อ กลายเป็นอวัยวะ ทั้งเนื้อเยื่อและเซลล์นี้อยู่ในภาวะที่
เปลี่ยนแปลงทุกนาที แม้แต่กระดูก ประสาท หรือกล้ามเนื้อ เซลล์ต่าง ๆ จะถูกสร้างขึ้นมาจากอาหาร
ที่เรารับประทานนั้นเองเนื้อเยื่อหรือเซลล์ตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าจึงมีการเปลี่ยนรูปตลอดชีวิต
ร่างกายของคนนั้นมีการจัดระบบงานในสองระดับ คือ การท างานในส่วนย่อยที่สุด คือการท างานของ
เซลล์และการท างานระดับรวม คือการท างานของอวัยวะ การท างานของอวัยวะขึ้นอยู่กับการท างาน
ของเซลล์ ร่างกายของคนแบ่งโครงสร้างในระบบการท างานของอวัยวะต่าง  ๆ รวมกันเป็น 9 ระบบ
ใหญ่ คือ  

1. ระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ คนทรงตัวเป็นรูปร่างอยู่ได้เพราะกระดูก และกระดูกจะ
ยึดกันอยู่โดยอาศัยกล้ามเนื้อ เอ็นและข้อต่อ จึงท าให้การเคลื่อนไหวร่างกายแขน ขา เป็นไปในทิศทาง
ที่เราต้องการ กระดูกหรือกล้ามเนื้อแต่ละชิ้นจะเคลื่อนไหวแตกต่างกัน และถูกใช้งานไม่ทัดเทียมกัน
กล้ามเนื้อจะท างานได้ต้องได้รับค าสั่งจากประสาท  และยังต้องได้รับโลหิตจากหัวใจมาหล่อเลี้ยง
กระดูกของคนพัฒนามาทีละเล็กละน้อยจากเนื้อเยื่อจนกลายเป็นกระดูกอ่อนก่อน  ในระยะแรกเกิด 
กระดูกบางชิ้นก็ยังคงอยู่ ในสภาพกระดูกอ่อน และจะค่อยพัฒนาจนสมบูรณ์ที่์สุกเมื่ออายุ 25 ปี
กระดูกของทารกมีชิ้นส่วนเริ่มจาก 330 ชิ้น เมื่ออายุมากข้ึนกระดูกเหล่านั้นจะเหลือเพียง 206 ชิ้นเมื่อ
เติบโตเป็นผู้ใหญู่ สัดส่วนของกระดูกก็จะเปลี่ยนแปลงไป เช่น เด็กแรกเกิดคอสั้น ไหล่นูนสูงอกกลม 
ท าให้ดูตัวกลม ระหว่างอายุ 3 ถึง 10 ปี ไหลจะลาดลง คอยาวขึ้น อกกว้างผายออก ทรวดทรงจะ
เปลี่ยนไป ตอนเด็กอายุ 5 ปี จะมีลักษณะขาโก่ง เป็นคันธนู เข่าติด ขาแบะออกไป ซึ่งเป็นลักษณะ
ปกติของเด็กวัยนี้ 
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โดยสรุปแล้ว ความเจริญเติบโตของระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อนี้ ลักษณะร่างกายแบบ
ทารกจะหมดไป และเมื่อย่างเข้าสู่วัยเด็กตอนต้นประมาณ 2 ปีครึ่ง ลักษณะร่างกายจะเปลี่ยนแปลงไป 
ช่วงแขนยาวขึ้น ศีรษะดูยาว เล็กลง และได้ขนาดกับล าตัว หน้ายังมองดูเล็ก จมูกเล็กค่อนข้างแบน 
ปากเล็กเพราะฟันน้ านมยังโตไม่เต็ม แต่แก้มยังกางออก คางเจริญขึ้นและคอยาวขึ้นเล็กน้อย ผมที่เคย
นุ่มนิ่มในวัยทารกจะหยาบและสีเข้มข้ึน  

นอกจากนี้เด็กปฐมวัยจะมีล าตัวยาว และกว้างขึ้นเป็นสองเท่าของเมื่อแรกเกิด ไหล่กว้าง 
แขนขายาวขึ้น ส่วนมือและเท้าใหญ่ โครงกระดูกแข็งแรงกว่าเมื่ออยู่ในวัยทารก น้ าหนักมากขึ้น
ประมาณปีละ 2 กิโลกรัม และสูงประมาณปีละ 5 - 8 เซนติเมตร ฟันน้ านมมักขึ้นครบ 20 ซ่ี เมื่ออายุ 
2 ปีครึ่ง ท้องที่เคยป่องในระยะ 2 ปีแรกจะยุบลง ส่วนหนึ่งที่เคยแอ่นจะดีขึ้น เด็กอายุ 3 ปี มักแยก
เพศว่าเป็นหญิงหรือชายได้ และระยะก่อนเข้าเรียนมักมีค าถามพ่อแม่เกี่ยวกับเพศบ้าง  เช่น ตัวเด็ก
ออกมาจากไหน หรือผู้หญู์งแตกต่างจากผู้ชายอย่างไร อย่างไรก็ตาม มีพัฒนาการของกระดูกทีเด่นชัด
น่าหยิบยกข้ึนมาพิจารณา ในการศึกษาระบบโครงร่าง คือ 

1.1 ส่วนบอบบางของกระดูก ส่วนกระตุ้นที่ศรษีะทั้งเป็นกระดูกอ่อนในกะโหลก  
ศรีษะของทารกเพ่ือให้สะดวกในการคลอด ส่วนที่บอบบางที่สุดอยู่ด้านหน้า เรียกว่า ขม่อม ส่วนนี้จะ
ค่อย ๆเต็ม เมื่อกระโหลกศีรษะพัฒนาเป็นรูปแบบสมบูรณ์ ซึ่งจะใช้เวลาประสานสนิทจริง ๆ เมื่ออายุ 
18 ถึง 26 เดือน 

1.2 พัฒนาการของฟัน ฟันในเด็กทารกยังเป็นฟันน้ านม จะข้ึนเมื่ออายุประมาณ 6  
เดือนจากนั้นจะค่อย ๆ ขึ้นมาเต็ม และเริ่มหยุดเมื่ออายุ 6 - 7 ปี และจะมีฟันแท้เริ่มขึ้นมาแทนที่ 
ดังนั้นสุขภาพฟันจึงเป็นเรื่องการพัฒนาทางกระดูกท่ีครูควรเอาใจใส่ 

2. ระบบผิวหนัง ผิวหนังของคนมี 2 ชั้น คือ ผิวหนังชั้นนอกหรือเรียกว่าหนังก าพร้าและ 
ชั้นในหรือหนังแท้ หนังก าพร้าสามารถลอกหลุดได้ ส่วนหนังแท้ซึ่งอยู่ใต้หนังก าพร้า ประกอบด้วยเส้น
เลือดฝอย ไขมัน ต่อมเหงื่อ และปลายประสาทผิวหนังช่วยป้องกันสิ่งแปลกจากภายนอก และปกป้อง
การกระทบกระแทกให้กับอวัยวะภายในผิวหนังจะรับความรู้สึกได้จากปลายประสาท  ซึ่งมีอยู่ทั่วไป
เป็นจ านวนมากในบริเวณผิวหนัง และยังสามารถรับความรู้สึกต่าง ๆ จากการสัมผัส เช่น ความร้อน 
ความหนาว ความเจ็บปวด เป็นต้น ผิวหนังของเด็กอายุ 2 - 6 ปี นี้ยังอ่อนนุ่ม ไม่มีสิวฝ้าจนกว่าจะเข้า
สู่วัยรุ่น เด็กเล็กมักมีปัญหาจากการถูกมีดบาด ฟกช้ า ถูกน้ าร้อนลวก ไฟไหม้ กระดูกหัก แผลจาก
อุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ มักเกิดกับเด็กอายุ 2 - 3 ปี มากที่สุด รองลงมาอายุ 5 - 6 ปี การเกิดบาดเจ็บ
และแผลเป็นเล็กน้อยจะช่วยเด็กเรียนรู้และระมัดระวังมากขึ้น  และควรฝึกเด็กให้รู้จักการท าความ
สะอาดร่างกายด้วย 

3. ระบบประสาท ระบบประสาทประกอบด้วยระบบประสาทส่วนกลาง ระบบประสาทส่วน
รอบนอก ระบบประสาทเสรี และอวัยวะรับความรู้สึก หน้าที่ของระบบประสาทคือท าให้ร่างกาย
ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกร่างกาย  ระบบประสาทท างานคล้ายกับศูนย์
โทรศัพท์ติดต่ออวัยวะทุกชิ้น รับความรู้สึก และสั่งให้มีการตอบสนองระบบประสาทมีส่วนประกอบ 
คือ สมอง ไขสันหลัง เส้นประสาท และอวัยวะรับความรู้สึกท าหน้าที่ควบคุมกิจกรรมของร่างกายให้
เคลื่อนไหว และรับความรู้สึก เช่น การมอง การได้ยิน การรู้รส การสัมผัส การเกร็งหรือเครียดของ
กล้ามเนื้อจะถูกถ่ายทอดไปยังสมองตลอดเวลา หน้าที่ของระบบประสาทจึงมีความส าคัญยิ่ง เพราะ
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ควบคุมทุกอิริยาบทของเรา ควบคุมอวัยวะภายใน เช่น ทางเดินอาหาร กระเพาะปัสสาวะ มดลูก    
ท่อน้ าดี หลอตโลหิต หากประสาทเครียดหวั่นวิตก จึงสะท้อนออกมาในรูปของอาการท้องผูก นอนไม่
หลับ กระเพาะอาหารไม่ย่อย ออนเพลีย เป็นต้น 

ส าหรับพัฒนาการในด้านระบบประสาทของเด็กนั้น จะค่อยเป็นไปตามอายุ ในสัปดาห์แรก
เด็กยังไม่มีความรู้สึกอะไรนอกจากแสงสว่าง ถ้าเห็นเข้าก็จะหันหน้าสู้หรือหลับตาทันที ปลายเดือน
แรกจะเห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ กล้ามเนื้อในอ านาจจิตจะไม่ตั้งต้นท างาน จนอายุได้ราว 4 เดือน เด็กจะ
พยายามจับถือสิ่งของได้เอง อายุ 1 - 5 เดือน จะพยายามยกศีรษะขึ้นได้ในขณะนอน อายุ 8 - 9 เดือน 
จะนั่งตัวตรงได้ ในเดือนที่ 10 - 11 จะคลานและตั้งไข่ ในเดือนที่ 14 - 16 จะเดินได้ จากนั้นจะฝึกการ
พูด ในปีแรกพูดทีละค า ในปีที่ 2 จะพูดค าผสมได้หลายค าและจ าประโยคสั้น ๆ ได้ ระบบประสาทจะ
ค่อยพัฒนาการท างานประสานกับกล้ามเนื้อได้ การประสานงานระหว่างมือและตาต้องอาศัยระบบ
ประสาทที่พัฒนาตามระดับอายุความสามารถในการเขียนตามระดับอายุของเด็ก คือ อายุ 2 ปี จะขีด
เส้นเป็นแนวตั้ง อายุ 3 ปีขีดเส้นโค้งและวง อายุ 4 ปี พอจะขีดวงกลมเป็นใบหน้าคนแต่ยังไม่เป็น
รูปร่าง อายุ 5 ปี จะเขียนรูปคนได้ดีขึ้น อายุ 6 ปี จะขีดเส้นลากเส้นสามเหลี่ยมได้ เมื่ออายุ 7 ปี จะ
เขียนรูปคนและรูปห้าเหลี่ยมได้ดี ทั้งจะมีความประณีตในการเขียนมากขึ้นการพัฒนาทางการได้ยิน 
การได้ยินนี้เด็กมีความรู้สึกมาตั้งแต่แรกเกิด โดยเฉพาะเสียงที่ดังเมื่ออายุ 10 วัน จึงจะรับรู้เสียงที่
ค่อนข้างดังหรือระดับเสียงต่าง ๆ อายุ 3 เดือน เด็กจะหันหน้าตามเสียงมองหา อายุ 5 เดือน หันหน้า
ตามเสียงที่อยู่ต่ ากว่ากระดูกหู อายุ 9 - 10 เดือน จะเอียงหน้าตา และเมื่ออายุ 1 ปี จะติดตามทิศทาง
ของเสียงเหมือนผู้ใหญู่ ในเด็กอายุ 2 ปีครึ่ง - 6 ปี ระบบการได้ยินท างานได้ดีแล้วการพัฒนาทางภาษา 
เริ่มมีพ้ืนฐานจากวัย 2 ปีแรก ทักษะการใชภาษาในเด็กปฐมวัยจะเป็นรากฐานการพูดในวัยต่อไป วัยนี้
เด็กจะเข้าใจค าพูดผู้อ่ืน จับเค้าความจากท่าทาง หน้าตา ของผู้พูด ก่อนเด็กจะเข้าโรงเรียนก็จะรู้ศัพท์
ได้พอที่จะเข้าใจค าพูดของคนแปลกหน้า และเข้าใจศัพท์จากวิทยุและโทรทัศน์ เมื่ออายุ 3 ปี จะพูด
เป็นประโยคได้และมีการเชื่อมได้ดีขึ้น เด็กแต่ละคนจะพูดคุยไม่เหมือนกันในระยะเริ่มแรกจะพูดถึงสิ่ง
ที่ตนก าลังท ามากกว่าจะพูดคุยโต้ตอบต่อไป เด็กจะเริ่มวิจารณ์คน สิ่งของและชอบฟ้องเมื่อพบสิ่งไม่
พอใจ ถ้ามีโอกาสพบเพ่ือนเสมอ การพูดน่าฟังขึ้นเเละพูดถึงตัวเองน้อยลงพูดจาเป็นสาระขึ้น เด็ก
ในช่วงนี้จะคุยแต่เรื่องของตัวเอง เสื้อผ้า กิจวัตรประจ าวันภายในบ้านมากกว่าอย่าง อ่ืนการพัฒนา
ค าถามเริ่มเมื่ออายุ 2 - 3 ปี และถามมากที่สุดเมื่ออายุ 6 ปี ถ้าไม่ได้รับค าตอบ ความอยากรู้อยากเห็น
จะน้อยลง ครูผู้สอนเด็กวัยนี้จึงควรทราบพัฒนาการด้านสติปัญญาด้วยนอกจากนี้ อวัยวะภายในช่อง
ปากที่ใช้ในการเปล่งเสียงเริ่มท างานได้แต่ยังไม่ดีเหมือนเด็กโต การฝึกพูดบางค าบางพยางค์อาจจะยัง
ไม่ชัดเจนนัก ครูจึงต้องค่อยฝึกฝนโดยฝึกหัดซ้ า ๆ จนเด็กเคยชิน 

4. ระบบไหลเวียนของโลหิต ระบบนี้มีศูนย์ที่หัวใจซึ่งแบ่งการท างานเป็น 2 ซีก ซีกขวาส่ง 
โลหิตด าไปปอค เมื่อเปลี่ยนเป็นโลหิตแดงแล้วจะถูกส่งคืนมายังหัวใจซีกซ้าย เพ่ือล าเลียงออกไปเลี้ยง
ทั่วร่างกาย โดยผ่านท่อคือหลอดโลหิต ซึ่งมีท้ังหลอดโลหิตใหญ่น้อยจนถึงขนาดเป็นเส้นฝอย หัวใจของ
คนเป็นกล้ามเนื้อชนิดหนึ่ง มีขนาดเท่าก าปั้นของเจ้าของ หากบุคคลนั้นเข้าใจการท างานของหัวใจเป็น
ปกติ ก็จะสามารถมีชีวิตอยู่ยืนนานและกระฉับกระเฉงหัวใจส่งเลือดออกไปหล่อเลี้ยงในลักษณะของ
ตาข่ายคลุมทั่วร่างกาย และยังประกอบด้วยหลอดน้ าเหลืองและน้ าเหลืองที่ร่วมท างานส่งสารที่มี
ประโยชน์ให้ร่างกาย และช่วยสร้างการต่อต้านโรคภัยได้ส าหรับเด็กปฐมวัยจะมีอัตราเต้นของหัวใจ
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ปกติในระหว่าง 95 - 115 ครั้งต่อนาที อัตราเต้นสูงสุดระหว่าง 200 - 220 ครั้งต่อนาที การออกก าลัง
ไม่ควรให้หนักที่สุดจนหัวใจเต้นถึงอัตราสูงสุดเพราะเด็กจะเหนื่อยหอบ อัตราที่พอเหมาะอยู่ในช่วงไม่
เกิน 140 - 160 ครั้งต่อนาที และอัตราเต้นของชีพจรนี้เป็นดัชนีวัดความสมบูรณ์ของร่างกายตัวที่ดี
และง่ายที่สุดตัวหนึ่ง ครูผู้สอนจึงควรเข้าใจ และถ้าพบนักเรียนที่มีอาการของโรคหัวใจมาแต่ก าเนิด  
(รูมาติค) จะได้ระมัดระวังในการจัดกิจกรรมความพร้อมทางกายได้ 

5. ระบบหายใจ การหายใจของคนมี 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นทางผ่านของอากาศ คือ จมูก 
หลอดลม ขั้วปอด เป็นต้น ไปจนถึงส่วนภายในที่มีการแลกเปลี่ยนอากาศ ซึ่งท างานได้เพราะกล้ามเนื้อ
ซี่โครง กล้ามเนื้อกระบังลม ช่วยหดและคลายตัว ท าให้เกิดการสูดอากาศหายใจเข้าออกได้  ในผู้ใหญู่ 
อัตราการสูดหายใจเข้าออกประมาณ 16 - 18 ครั้งต่อนาที ส าหรับเด็กวัย 2 6 ปี จะมีอัตราการหายใจ
เข้าออก 24 - 26 ครั้งต่อนาที และการท างานยังไม่พัฒนาเต็มที่จึงยังไม่เหมาะกับการฝึกออกก าลัง
ประเภทอดทนหรือมาราธอน กิจกรรมที่เหมาะสม คือ การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน ปีนป่ายการใช้ความ
คล่องตัว ยิมนาสติค จักรยานสามล้อ และเกมสนุก 

6. ระบบการเผาผลาญหรือต่อมไร้ท่อ การท างานสร้างพลังต่าง ๆ จะถูกควบคุมโดยฮอร์โมน
จากต่อมไร้ท่อ ซึ่งมีหลายต่อมท างานต่าง ๆ กัน เช่น ในกรณีตกใจไฟไหม้ บุคคลอาจสามารถวิ่งหนีได้
สุดแรงเพราะมีฮอร์โมนกระตุ้นเป็นพิเศษ แต่พอเหตุการณ์สงบ อาจหมดเรี่ยวแรงเกือบเดินไม่ไหวก็ได้
ต่อมผลิตฮอร์โมนนี้เอง คือ ตัวบงการควบคุมการท างานของร่างกายทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นความ
เจริญเติบโต การมีชีวิตอยู่ของทุกชิ้นส่วนในร่างกายเด็กมีพลังงานมาก ชอบผจญภัย และชอบส ารวจ 
จึงควรดูแลไห้เด็กมีการพักผ่อนที่เพียงพอฝึกการหลับนอนให้เป็นเวลา ควรฝึกการนอนกลางวัน 
ระยะแรก ๆ เด็กอาจจะดื้อดึงบ้าง ส าหรับการนอนกลางวันของเด็กควรเป็น 1 - 2 ชั่วโมง และควร
นอนให้เพียงพอในเวลากลางคืน ให้ได้ 9 - 10 ชั่วโมงความต้องการนอนกลางวันนี้จะเลิกไปเมื่อเด็ก
อายุ 5- 6 ปี 

7. ระบบย่อยอาหาร เมื่ออาหารถูกกลืนลงสู่ปากผ่านหลอดอาหารไปยังกระเพาะอาหาร ก็
จะเริ่มมีกระบวนการช่วยย่อยเริ่มต้นภายในปากก่อน แล้วจะถูกล าเลียงไปยังล าไส้เล็กเเละล าไส้ ใหญ่ 
จากนั้นอาหารที่มีประโยชน์จะถูกเปลี่ยนสภาพเป็นสารเคมีซึ่งเข้าสู่กระแสโลหิต ส่วนกากที่เสียจะถูก
ก าจัดออกไปที่ทวารหนักการเข้าใจวิธีกินอาหารที่ถูกต้องจะช่วยให้ระบบการย่อยอาหารท างานเป็น
ปกติ และช่วยให้การขับถ่ายดีตามไปด้วย ไม่มีการท้องอืด ท้องเฟ้อ ท้องผูก ระบบนี้บ ารุงรักษาง่าย 
เพียงแต่บรรจุอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ และพอเพียงกับความต้องการของร่างกายการกินอาหาร
ของเด็กวัย 2 - 6 ปี จะไม่หิวบ่อยและเจริญอาหารเหมือนวัยทารก เพราะอัตราการเจริญเติบโตช้าลง 
เด็กเริ่มเลือกอาหารซึ่งขึ้นกับการฝึกหัดจากผู้ไหญู่ อาหารที่ถูกต้องเหมาะสมและเพียงพอกับความ
ต้องการของวัยจะช่วยสร้างความเจริญของสมอง ซึ่งจะเจริญถึง 80% เมื่อเด็กอายุ 3 ขวบ ในขณะที่
ความเจริญเติบโตทางกายมี 20% เท่านั้น 

8. ระบบขับถ่าย ไตเป็นอวัยวะส าคัญในการก าจัดของเสียออกจากโลหิต  และยังควบคุม
ระดับของสารส าคัญในร่างกาย เช่น พวกเกลือต่าง ๆ โดยขับออกทางปัสสาวะการขับถ่ายทั้งอุจจาระ
และปัสสาวะของเด็กจะเริ่มพัฒนาโดยเด็กจะฝึกควบคุมการขับถ่ายอุจจาระได้ก่อนปัสสาวะ  และ
ควบคุมการถ่ายปัสสาวะในเวลากลางวันได้ก่อนเวลากลางคืน เด็กอายุ 1 ขวบขึ้นไป ระบบประสาทจึง
จะพร้อมที่จะควบคุมการถ่ายอุจจาระได้ แต่ยังไม่สนใจควบคุมจนกว่าจะอายุสองขวบ จึงต้องฝึกการ
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ขับถ่าย เพราะการปัสสาวะรดที่นอนในเด็กเล็กเป็นส่วนหนึ่งของการขาดวุฒิภาวะหรือยังไม่ยอมโต  
ความพร้อมในเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่ครูผู้สอนเด็กระดับปฐมวัยศึกษาควรสนใจด้วย ครูควรฝึกหัดการ
ขับถ่ายของเด็กให้เป็นเวลาขณะที่อยู่โรงเรียน และในการจัดกิจกรรมควรเป็นระยะสั้นเพ่ือให้เด็กไม่
ต้องกลั้นการขับถ่ายไว้นานเกินควร 

9. ระบบสืบพันธุ์ ระบบสืบพันธุ์ช่วยสืบทอดให้มนุษยชาติด ารงมาหลายชั่วคน การท างาน 
ของเพศหญิงและชายแตกต่างกัน ระบบสืบพันธุ์ของหญิงท าหน้าที่ผลิตไข่ หากได้รับการปฎิสนธิกับ
อสุจิจากเพศชาย ไข่ที่ปฏิสนธิก็จะเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อน ซึ่งจะได้รับการถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ 
ทางกรรมพันธุ์จากบิดามารดา ตัวอ่อนได้รับอาหารจากรกซึ่งเป็นโครงสร้างในผนังมดลูก อาหารจาก
เลือดของมารดาจะเดินทางเข้าสู่เลือดของทารกโดยผ่านผนังรก ของเสียจากจารึกกลับคืนสู่โลหิต
มารดาโดยอาศัยผนังรกเช่นกัน จนถึงเวลา 9 เดือน มดลูกของมารดาบีบตัวรุนแรงท าให้ทารกคลอด
ออกมาสู่โลกภายนอกความแตกต่างระหว่างเพศของเด็กปฐมวัยยังไม่เด่นชัด  แต่เด็กเริ่มรู้จักความ
แตกต่างระหว่างเด็กหญิงและเด็กชาย เด็กอายุ 2 - 3 ปี สนใจเล่นตามล าพัง เด็กอายุ 5- 6 ปี จะเป็น
ตัวของตัวเองมากขึ้นชอบเล่นกับเพ่ือนรุ่นเดียวกัน และไม่มีความรู้สึกแตกต่างระหว่างเพ่ือนชายและ
เพ่ือนหญูง ใน การจัดกิจกรรมจึงไม่จ าเป็นต้องแยกตามเพศ  สามารถจัดรวมกันได้ส่วนการ
เปลี่ยนแปลงทางเพศในด้านร่างกาย เด็กหญิงจะเริ่มเมื่ออายุ11 ปี เด็กชายช้ากว่า 2 ปี  
 

ลักษณะความสัมพันธ์ของระบบการท างานของอวัยวะในร่างกาย 
ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยนอกจากจะต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ 

ในร่างกายของเต็ก แล้วยังควรเข้าใจถึงการประสานงานหรือความสัมพันธ์ของระบบท างานของ
อวัยวะด้วยเพราะความพร้อมในการพัฒนาการทางกายของเด็กวัยนี้แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเจน ใน
แต่ละช่วงปี ดังนั้นการจัดกิจกรรมส าหรับเด็ก การคาดหวังในพฤติกรรมและความสามารถของเด็กจึง
ต้องอาศัยความรู้เกี่ยวกับความพร้อมของเด็กเป็นส าคัญ 

 

ความพร้อมของพัฒนาการของเด็กจะได้จากลักษณะต่าง ๆ เหล่านี้ คือ 
1. ลักษณะทั่วไป 
2. พัฒนาการในการเคลื่อนไหว 
3. พัฒนาการในการประสานงานระหว่างตาและมือ 
4. พัฒนาการในการได้ยินและการพูด 
5. พัฒนาการทางกายที่เก่ียวกับการเล่นและสังคม 
 

ความพร้อมของพัฒนาการของเด็กสามารถเห็นได้ชัดเจน ดังนี้ 
1. ความพร้อมของพัฒนาการในเด็กอายุ 2 ปี 
1.1 ลักษณะทั่วไป มีความสามารถสรุปได้ดังนี้ 
เด็กอายุ 2 ปี มิใช่ทารกอีกต่อไป เพราะสามารถควบคุมการขับถ่ายและปัสสาวะได้ และฟัน 

น้ านมท างานได้ดี และเริ่มเรียนรู้ภาษาอย่างรวดเร็วเด็กวัยนี้ชอบการเคลื่อนไหวและการวิ่งไล่จับ    
การทรงตัวดีไม่หกล้ม แต่ยังเดิน วิ่ง หรือเคลื่อนที่ในลักษณะที่เข่างอเล็กน้อย ศอกกาง ไหล่เอียง    
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หลังโก่ง การปีนป่ายขึ้นลงยังงุ่มงามการเคลื่อนไหวของมือเริ่มท างานได้ดีขึ้น  สามารถบิดหมุนลูกบิด
ประตู ชอบส ารวจสิ่งต่าง ๆโดยการจับแยกส่วน จับประกอบเข้าด้วยกัน ผลักเข้าดึงออก การหยิบใส่
หรือเททิ้ง ทดสอบทุกอย่างที่มาถึงมือด้วยการชิมและการแตะสัมผัส ชอบเพลงและชอบเขียนแบบการ
ร้องเพลง ขนาดรูปร่างและน้ าหนัก ถัวเฉลี่ยเด็กหญิงสูง 83 เซนติเมตร หนัก 10.00 กิโลกรัม เด็กชาย
สูง 84 เซนติเมตร และหนัก 11.00 กิโลกรัม 

1.2 พัฒนาการในการเคลื่อนไหว มีความสามารถในด้านการเคลี่อนไหวดังนี้ 
1) การยืนทรงตัวได้ดีแม้จะมือไขว้หลัง 
2) วิ่งได้ สามารถหยุดและกลิ้งวัตถุ ปีนป่ายบนเฟอร์นิเจอร์เพื่อเกาะหน้าต่าง  

ประตูและลงมาได้เอง 
3) สนใจวัตถุชิ้นเล็กรอบตัวเพ่ิมข้ึน โยนลูกบอลเล็ก ๆ ไปข้างหน้าในขณะยืนได้ 
4) เดินเพื่อเตะกลิ้งลูกบอลขนาดใหญ่ได้ สามารถเกาะราวหรือฝาเดินขึ้นลงบันได 

(โดยก้าว 2 เท้าแต่ละขั้นบันได) 
5) ขี่รถสามล้อเล็กโดยใช้แรงผลักจากเท้า 

1.3 พัฒนาการในการประสานกันระหว่างตากับมือ มีความสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1) เด็กสามารถชี้ผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยจากรูปภาพได้เมื่อน าภาพมาให้ดู สามารถแยก 

ตุ๊กตาและของที่รู้จักได้ 
2) สามารถเปิดหนังสือที่มีรูปภาพได้ทีละเล่ม และจ ารายละเอียดในรูปได้เพียง 

เล็กน้อย 
3) เด็กจะพัฒนาความถนัดในการใช้มือซ้าย มือขวา ในวัยนี้สามารถหยิบจับวัตถุ 

แล้ววางลงได้โดยไม่แตกหัก 
4) สามารถแก้ห่อขนม 
5) ต่อกล่องสี่เหลี่ยมสูงซ้อน ๆ กันได้ เป็นทรงตรง 
6) ก าจับดินสอที่ส่วนใกล้ปลายดินสอด้วยนิ้ว 3 นิ้ว สามารถเขียนเส้นโค้ง เขียน 

จุด และเส้นตรงได้ 
1.4 พัฒนาการในการได้ยินและการพูด มีความสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) แสดงความสนใจในการฟังผู้อื่นพูดกัน 
2) ชอบพูดเรื่องตัวเองและเรื่องที่ตนเล่น แต่ยังเล่าได้ไม่ค่อยรู้เรื่องนัก เรียกชื่อ 

ตัวเองเมื่อเอ่ยถึงตนเอง พูดได้ประมาณอย่างน้อย 50 ค า และพูดประโยคสั้น ๆ ได้ 
3) สามารถถามชื่อคนและสิ่งของต่าง ๆ ได้ 
4) เรียกตามผู้ใหญ่บอกได้ และสามารถชี้มือ ตา รองเท้า ปากให้ดูได้ ชอบร้อง 

เพลง 
5) เรียกชื่อและชี้ที่ภาพและสิ่งของที่คุ้นเคยเมื่อถูกถาม และเชื่อฟังค าสั่งง่าย ๆ 
6) เริ่มเล่นการจัดบ้านตุ๊กตาได้เมื่อเรียกให้มาท า 
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1.5 พัฒนาการทางกายที่เก่ียวกับการเล่นและสังคม มีความสามารถสรุปได้ดังนี้  
1) สามารถใช้ช้อนกินข้าว และคีบจากถ้วย 
2) สามารถร้องขออาหาร น้ า และบอกไปห้องน้ าได้ 
3) สามารถสวมหมวกและรองเท้า 
4) เปิดประตูวิ่งออกไปข้างนอกได้ แต่ต้องระวังความปลอคภัย 
5) เลียนแบบแม่เมื่อแม่ท างานบ้าน 
6) เมื่อหงุดหงิดโมโหรู้จักปาของ เล่นตัวตุ๊กตาแรงๆ 
 

2. ความพร้อมของพัฒนาการในเด็กอายุ 3 ปี 
2.1 ลักษณะทั่วไป มีความสามารถสรุปได้ดังนี้ 
เด็กอายุ 3 ปี พัฒนาการร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ เริ่มดีขึ้น สามารถเดินตัวตรงได้ เหวี่ยง

แขนในลักษณะเดียวกับผู้ใหญ่ สามารถเดินขึ้นบันไดได้ ควบคุมการขับถ่ายได้ การประสานงานของมือ
กับตาดีพอที่จะวาดภาพเลียนแบบสิ่งของง่าย ๆ ได้ เด็กพูดได้ดีขึ้น นับนิ้วมือได้ เปรียบเทียบสิ่งของ
ง่าย ๆได้ รู้จักการรอคอย ขนาดร่างกายโดยเฉลี่ยเด็กหญู์งสูง 92 เซนติเมตร หนัก 11.75 กิโลกรัม 
เด็กชาย สูง 93 เซนติเมตร หนัก 12.50 กิโลกรัม 

2.2 พัฒนาการในการเคลื่อนไหว มีความสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1) สามารถนั่งเก้าอ้ี 
2) ยืนขาเดียวได้ เดินเขย่งปลายเท้าได้ 
3) วิ่งเล่น เดินหน้า เดินไปข้าง ถอยหลัง ดึงดุ๊กตาของเล่นได้ 
4) เตะลูกบอล รับลูกบอลโดยยื่นมือออกไปจับ 
5) ก้าวขึ้นบันไดโดยใช้เท้าทีละข้าง แต่ขาลงใช้เท้าสองข้างเหยียบบันไดแต่ละขั้น 
6) ขี่จักรยานสามล้อได้ 

2.3 พัฒนาการในการประสานกันระหว่างตากับมือ มีความสามารถสรุปได้ดังนี้ 
1) ถ้าปิดตาไว้ข้างหนึ่งยังหยิบจับของได้ 
2) เริ่มมีความสามารถใช้กรรไกรตัดกระดาษ 
3) ใช้แท่งไม้ 9 ชิ้น ต่อสูงขึ้นไปได้ หรือท าเป็นสะพานด้วยแท่งไม้ 3 ชิ้น 
4) จับดินสอโดยใช้นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลาง เขียนเส้นโค้งหรือวงและตัว 

หนังสือได้แม้จะไม่ดีนัก 
2.4 พัฒนาการในการได้ยินและการพูด มีความสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ชอบฟังนิทาน 
2) พูดด้วยเสียงดัง 
3) เริ่มพูดค าท่ีแสดงความฉลาด แต่ยังไม่ถูกหลักภาษา 
4) บอกชื่อ เพศ อายุ ของตนเองให้ผู้อื่นทราบได้ 
5) ชอบพูดคนเดียวขณะเล่น 
6) บอกได้สั้น ๆ ว่าก าลังท าอะไร และได้ท าอะไรมา 
7) ชอบถามด้วยค าถาม อะไร ที่ไหน ใคร 
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8) ร้องเพลงสั้น ๆ ได้ นับ 1 ถึง 10 ได้ แต่ความจริงยังไม่รู้จ านวนที่มากกว่า 3 
2.5 พัฒนาการทางกายที่เก่ียวกับการเล่นและสังคม มีความสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) ใช้ช้อนและส้อมที่โต๊ะอาหารได้ 
2) ล้างจานได้แต่ต้องช่วยบ้าง 
3) อยากช่วยงานบ้าน 
4) เล่นกับเพ่ือนโดยแบ่งตุ๊กตาและขนมให้ 
5) เลิกรบเร้าในสิ่งที่อยากไค้แต่ไม่์ได้ 

 
3. ความพร้อมของพัฒนาการในเด็กอายุ 4 ปี 
3.1 ลักษณะทั่วไป มีความสามารถสรุปได้ดังนี้ 

1) จิตใจและร่างกายเจริญเติบโตไปมาก 
2) สามารถปีนป่าย กระโดด เขย่ง และข่ีจักรยานสามล้อ และยังเหมาะกับงานท่ี 

ต้องใช้มือกับตา เช่น ขัดรองเท้า ไช้กรรไกรตัดเป็นเส้นยาว 
3) ชอบคุย ชอบบ่น พูดถึงสิ่งที่ท าหรือพบใหม่ และเริ่มใช้ค าท่ีผู้ไหญ่ใช้แต่ไม่ 

ค่อยเข้าใจความหมายที่แท้จริง 
4) เริ่มรู้จักคิด รู้จักเขียน รู้จักเล่น ด้านสติปัญญาก าลังพัฒนา ขนาดร่างกาย 

เด็กหญิงเฉลี่ยสูง 100.5 เซนติเมตร หนัก 15 กิโลกรัม เด็กชายสูง 102 เซนติเมตร หนัก 15.6 กิโลกรัม 
3.2 พัฒนาการในการเคลื่อนไหว ความพร้อมสรุปได้ดังนี้ 

1) นั่งบนเก้าอ้ีไขว่ห้างได้ ยืน เดิน วิ่งด้วยปลายเท้า 
2) ก้มพับเอวลงหยิบของที่อยู่บนพื้น 
3) ปีนป่ายต้นไม้และบันได วิ่งเลี้ยวท ามุมมได้ 
4) เดินหรือวิ่งขึ้นลงบันไดโดยใช้เท้าทีละข้างบนขั้นบันไดได้ 
5) สามารถเตะ เหวี่ยง ปา เลี้ยงลูกบอล ตีด้วยไม้ 
6) กระโดดเขย่งได้ 3-5 วินาที 
7) ขี่สามล้อเลี้ยวกลับได้ 

3.3 พัฒนาการในการประสานกันระหว่างตากับมือ มีความพร้อมสรุปได้ดังนี้ 
1) เรียกและหยิบสีขึ้นมาได้ถูกต้อง 
2) ถ้าถูกปิดตาข้างหนึ่ง สามารถหยิบของเล็กๆได้ 
3) ร้อยลูกปัดได้ แต่ยังสนเข็มไม่ได้ 
4) ต่อแท่งไม้ 10 ก้อนสูงขึ้นไปได้ 
5) ถ้าแสดงวิธีต่อแท่งไม้ 6 ก้อน เป็นขั้นบันไดจะท าตามได้ 
6) หยิบก าดินสอถูกวิธี เขียนกากบาทและตัวอักษรได้ดีขึ้น 
7) เขียนรูปคนมีหัว ขา แขน และล าตัวได้ แม้จะไม่ดีนัก 

3.4 พัฒนาการในการได้ยินและการพูด มีความพร้อมสรุปได้ดังนี้ 
1) พูดได้อย่างฉลาด ใช้ภาษาได้ถูกต้องขึ้น 
2) บอกชื่อตนเองพร้อมอายุที่อยู่ได้ 
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3) ถามค าถามด้วยความอยากรู้ โดยใช้ค า ท าไม เมื่อไหร่ อย่างไร 
4) ถามความแตกต่างของค าได้ 
5) ชอบฟังและเล่านิทานยาว แต่มักจะผสมกันระหว่างข้อเท็จจริงกับเรื่อง 

มหัศจรรย์ 
6) นับ 1-10 ได้ ชี้และนับสิ่งของได้ 5 ชิ้น 
7) ชอบนิทานตลก 
8) ร้องเพลงหรือท่องกลอนสั้นๆได้ 

3.5 พัฒนาทางกายท่ีเกี่ยวกับการเล่นและสังคม มีความพร้อมสรุปได้ดังนี้ 
1) จับช้อนส้อมได้ดี 
2) แปรงฟัน ล้างมือ และเช็ดให้แห้งได้ 
3) สวมเสื้อผ้าและถอดได้ แต่ต้องเป็นเสื้อผ้าที่์ใม่ยากต่อการสวมใส่ 
4) พัฒนาอารมณ์ขัน 
5) ชอบเล่นเกมสมมุติและเกมง่าย ๆ 
6) ถกเถียงกับเด็กอ่ืน ๆ แต่ต้องการความเป็นเพ่ือนและเรียนรู้ รู้จักการรอ หรือ 

แลกเปลี่ยน 
 

4. ความพร้อมของพัฒนาการในเด็กอายุ 5 ปี 
4.1 ลักษณะทั่วใป มีความพร้อมสรุปได้ดังนี้ 

1) เด็กอายุ 5 ปี พัฒนาสติปัญญาได้ดีขึ้น เริ่มรู้จักรับผิดชอบสิ่งที่ตนเองท าไว้ 
2) ยืนทรงตัวได้ เข้าใจบทบาทของตัวเองในบ้าน 
3) รู้จักงานบ้านและช่วยได้บ้าง พร้อมส าหรับการเรียนรู้ที่โรงเรียน 
4) การประสานงานของมือ ตา ความคิด ก าลังพัฒนา แต่ยังอ่านและเขียนไม่ค่อยดี 
5) ยังไม่เข้าใจเหตุผลของสิ่งที่ผู้ไหญ่ยอมรับกัน ขนาดร่างกายเฉลี่ย เด็กหญิงสูง  

106.5 เซนติเมตร หนัก 16.7 กิโลกรัม เด็กชายสูง107.5 เซนติเมตร หนัก 17.0 กิโลกรัม 
4.2 พัฒนาการในการเคลื่อนไหว มีความพร้อมสรุปได้ดังนี้ 

1) ยืนด้วยเท้าข้างเดียวได้นาน 8 - 10 วินาที 
2) เดินเขย่งปลายเท้า กระโดดได้ 2 - 3 เมตร 
3) วิ่งด้วยปลายเท้าและเต้นเข้าจังหวะเพลงได้ 
4) เดินเป็นเส้นตรงได้ เหวี่ยงมือ ก้าวสไลด์ได้ 
5) เล่นลูกบอลได้ดี 

4.3 พัฒนาการในการประสานกันระหว่างตากับมือ มีความพร้อมสรุปได้ดังนี้ 
1) จ าสีได้ 10- 12 สี จับให้เข้าคู่กันได้ 
2) ร้อยด้าย เย็บได้ง่าย ๆ 
3) ต่อแท่งไม้ได้ซับซ้อนขึ้น 
4) เขียนรูปสี่เหลี่ยม ตัวอักษร วาดคนมีล าตัว หัว แขน ขา น่าดูขึ้น 
5) เวลาวาดรูปบ้าน มีหลังคา หน้าต่าง ประตูค้วย 
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6) ระบายสีได้ 
7) นับนิ้วมือ 

4.4 พัฒนาการในการได้ยินเเละการพูด มีความพร้อมสรุปได้ดังนี้ 
1) พูดได้ดี เปล่งเสียงชัดเจน 
2) ร้องเพลงและท่องกลอนที่ยาวขึ้นได้ 
3) ชอบนิทานตลกและผจญภัย เเละสามารถน ามาเเสดงแล้วท าท่าได้ 
4) บอกชื่อ อายุ วันเกิด ที่อยู่ ของตนเองได้ 
5) เริ่มถามความหมายของค าที่เป็นนามธรรม 

4.5 พัฒนาการทางกายเกี่ยวกับการเล่นและสังคม มีความพร้อมสรุปได้ดังนี์ 
1) ใช้ช้อนส้อมได้ดี 
2) แต่งตัวเองเป็น 
3) เพ่ิมความเป็นตัวของตัวเอง 
4) รู้จักเวลา 
5) รู้จักปลอบเพ่ือน ช่วยสัตว์เลี้ยงและเด็กเล็ก ๆ ได้ 

 
5. ความพร้อมของพัฒนาการในเด็กอายุ 6 ปี 
5.1 ลักษณะทั่วไป มีความพร้อมสรุปได้ดังนี้ 

1) เด็กวัยนี้ก าลังสดชื่น อยากส ารวจอยากเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แต่ต้องการชนะมีความ 
อยากได้ มิฉะนั้นอาจจะร้องไห้ 

2) เด็กวัยนี้ต้องสั่งบังคับเพราะรู้จักดื้อรั้น 
3) ฟันแท้จะเริ่มขึ้น 
4) เด็กเริ่มเรียนอ่าน เขียน ใช้ตัวเลขได้ดี แต่การเรียนต้องเป็นสิ่งที่เด็กเห็นและท าเอง 
5) ยังไม่รู้จักนามธรรมเหมือนผู้ใหญ่ขนาดร่างกายเฉลี่ย เด็กหญิงสูง 112.7  

เซนติเมตร หนัก 18.2 กิโลกรัม เด็กชายสูง 110.8 เซนติเมตร หนัก 19.8 กิโลกรัม 
5.2 พัฒนาการในการเคลื่อนไหว มีความพร้อมสรุปได้ดังนี้ 

1) กระโดดข้ามเชือกท่ีสูง 25 เซนติเมตรได้ 
2) กระโดดเขย่งเท้าเดียวบนทางยาวได้ 
3) ชอบเล่นในสนามกลางแจ้ง 
4) ชอบการปีนป่ายห้อยโหน 

5.3 พัฒนาการในการประสานกันระหว่างตากับมือ มีความพร้อมสรุปได้ดังนี้ 
1) เขียนรูปสี่เหลี่ยมได้ดี วาดบันไดได้ 
2) เริ่มเขียนรูปห้าเหลี่ยมได้ 
3) เขียนรูปสามเหลี่ยมได้ดีกว่าเมื่ออายุ 5 ปี 
4) สามารถบอกความแตกต่างของสิ่งของที่คล้ายกันได้ 
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5.4 พัฒนาการในการได้ยินและการพูด มีความพร้อมสรุปได้ดังนี้ 
1) พูดซ้ าประโยคที่ได้ยินยาว 16 พยางค์ได้ 
2) เมื่อให้อธิบายภาพ สามารถอธิบาย ได้อย่างน้อย 3 ประโยค 
3) รู้จักตัวอักษรอย่างน้อย 20 ตัว 
4) สามารถบอกความแตกต่างระหว่างสิ่งของ 

5.5 พัฒนาการทางกายเกี่ยวกับการเล่นและสังคม มีความพร้อมสรุปได้ดังนี้ 
1) ใช้ช้อนและส้อมตักอาหารได้ 
2) รู้จักนั่งรับประทานอาหารด้วยความเรียบร้อย 
3) ผูกเชือกรองเท้าพอได้ 
 

ปัจจัยที่ส่งเสริมความพร้อมทางกายของเด็กปฐมวยั 
ความพร้อมทางกายของเด็กปฐมวัยขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายในตัวเด็ก และ 

ปัจจัยภายนอกตัวเด็ก 
1. ปัจจัยภายในตัวเด็ก องค์ประกอบที่ส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาร่างกายตามในตัวเด็ก ได้แก่ 

1.1 อายุวัยต่าง ๆ ท าให้เด็กมีความเจริญูเติบโตทั้งทางร่างกาย อารมณ ์จิตใจ และ 
สังคมท่ีต่างกัน 

1.2 เพศ เด็กผู้หญู์งกับเด็กผู้ชายจะแตกต่างกันไปตามลักษณะโครงสร้างของร่างกาย   
เด็กควรได้รับการฝึกหัดให้เรียนรู้บทบาทตามเพศด้วย 

1.3 สภาพร่างกาย จิตใจ ความสนใจ ความสามารถ เป็นเรื่องของตัวบุคคล ซึ่งเป็น 
ผลมาจากกรรมพันธุ์ และอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ที่เห็นชัดคือ ความสามารถและสติปัญญา การเรียน
เละการฝึกฝน ท าให้เด็กเก่งขึ้นได้ทุกคน แต่ลักษณะทางกายและจิตใจของตัวเด็กเองจะเป็นตัวจ ากัด
ความสามารถ และยังมีเรื่องราวของความถนัด และพรสวรรค์เข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วย 

2. ปัจจัยภายนอกตัวเด็ก 
2.1 อาหาร เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของร่างกายโดยตรง เด็กปฐมวัย 

ต้องได้รับสารอาหารที่มีคุณค่าครบถ้วน และเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เพราะอยู่ในวัย
ก าลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

2.2 ภูมิอากาศ ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ความกดอากาศ มีผลต่อสมรรถภาพ 
ในการท างานของร่างกาย และช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้โดยตรงกับเด็ก 

2.3 การพักผ่อน และกิจกรรมนันทนาการเด็กจะต้องได้รับการพักผ่อนเพ่ือให้ 
ร่างกายได้ผ่อนคลายความเครียค ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอที่เกิดขึ้นในขณะท ากิจกรรมนันทนาการต่าง 
ๆ ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจให้หายเครียด เด็กปฐมวัยควรพักผ่อนนอนหลับอย่างน้อย 9 - 10 ชั่วโมง 

2.4 การศึกษา เด็กจะต้องได้รับการศึกษาในการฝึกหัดให้เรียนรู้ เพ่ือปรับตัวให้เข้า 
กับสิ่งแวดล้อมและสภาพโดยทั่ว ๆ ไป ท าให้การพัฒนาร่างกายเป็นไปถูกวิธี และสอดคล้องกับการ 
พัฒนาการทางอารมณ์ สติปัญญา และสังคม และการศึกษาท่ีส าคัญต่อการพัฒนาร่างกาย คือ การให้ 
เด็กเริ่มเรียนรู้สุขศึกษาไปด้วย เพ่ือจะได้น าไปใช้เป็นสุขปฏิบัติ ให้เกิดเป็นสุขนิสัยที่ดี 
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2.5 จากบุคคล ได้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู เพ่ือน และสังคม เพราะจะเป็นส่วนที่ 
มีอิทธิพลในการสร้างค่านิยม ความเชื่อ วัฒนธรรมให้เด็กซึมซาบรับไปปฏิบัติ ท าให้เด็กเรียนรู้จักวิธีกิน
อาหาร วิธีเขียน และวิธีเล่นต่าง ๆ 

สิ่งที่มีอิทธิพลที่สุดในการเรียนรู้ การฝึกหัด และช่วยเตรียมความพร้อมทางกายให้กับ 
เด็กปฐมวัย ก็คือ บ้าน โรงเรียน ซึ่งจะต้องมีบทบาทควบคู่กันไป ดังนี้ 

1. บทบาทของบ้านในการเตรียมความพร้อมทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย 
2. บทบาทของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

บทบาทของบ้านในการเตรียมความพร้อมทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย 
บ้านเป็นโรงเรียนแห่งแรกที่ เด็กได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์โดยตรงจากผู้ปกครอง ฉะนั้น

บ้านจึงมีบทบาทที่ส าคัญ ที่จะต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็ก และเตรียมความพร้อมในด้าน
ต่าง ๆ ให้ครบถ้วนได้ดังนี้ 

1. ให้อาหารครบถ้วน เพียงพอ และมีคุณภาพ 
2. ให้พักผ่อนเพียงพอทั้งในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
3. ฝึกให้มีการขับถ่ายเป็นเวลา 
4. พาไปตรวจสุขภาพโดยแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโดยเฉพาะฟันและการสร้าง

ภูมิคุ้มกัน 
5. ระวังความปลอดภัยจากไฟ ยาและสิ่งของอันตราย 
6. ฝึกให้เด็กรู้จักช่วยตนเองในเรื่องการกินและการแต่งกาย 
7. จัดของเล่น สถานที่เล่น ที่เหมาะสม 
8. ฝึกการใช้สายตา จัดหนังสือให้อ่าน 
 

บทบาทของโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมทางกายส าหรับเด็กปฐมวัย 
โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ และสร้างประสบการณ์ให้กับเด็กเป็นแห่งที่สองรองจากบ้าน 

นอกจากเด็กได้เรียนรู้และประสบการณ์ในชั้นเรียนแล้ว  เด็กก็ยังได้เรียนรู้นอกชั้นเรียน ได้พบเพ่ือน 
และพบสังคมที่แตกต่างไปจากบ้าน ดังนั้นโรงเรียนจึงมีบทบาทโดยตรงในการเตรียมความพร้อมทาง
กายให้กับเด็กปฐมวัยดังนี้ 

1. จัดบรรยากาศให้เด็กรู้สึกสบายกาย สบายใจ 
2. ฝึกการเข้ากับเพ่ือน รู้จักกฎเกณฑ์ของกลุ่ม ของห้องเรียน การเคารพครูเเละผู้ใหญ่ 
3. ฝึกการท ากิจกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่น การปั้น การขีดเขียน การเต้นประกอบเพลง 
4. ฝึกการส ารวจค้นคว้าให้มีความคิดสร้างสรรค์ เช่น การแสดงละคร เลี้ยงสัตว ์ดมกลิ่น 
5. ฝึกให้เด็กรู้จักเป็นตัวของตัวเอง ช่วยตัวเองได้พอสมควร 
6. ฝึกความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว เช่น เชิญผู้ปกครองมาชมการแสดงของเด็กบ้างในบาง 

โอกาส 
7. จัดเครื่องเล่นและการเล่นหลายรูปแบบ เช่น แบบละคร การก่อสร้าง การเล่นเกม การ 

เล่นกีฬา ของเล่นต่าง ๆ 
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8. จัดบริหารโครงการอนามัยโรงเรียน เช่น สิ่งแวดล้อม อาหารกลางวัน ความสะอาด 
การตรวจสุขภาพ การส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรค การสอนให้เข้าใจสุขภาพและรักษาอนามัย 

9. ฝึกการพูดให้ชัดเจน และเล่านิทานให้ฟัง 
10. ฝึกประสาทหู ให้สังเกตเสียงสัตว์ ดนตรี ฟังผู้อื่นพูด ฝึกร้องเพลง 
11. ฝึกเตรียมการอ่าน ให้รู้จักขนาด ปริมาณ รูปทรง ระยะ สี เมื่อเด็กถาม ให้ตอบอย่าง 

สนใจ 
 

สรุป 
การพัฒนาการและความพร้อมทางร่างกายของเด็กปฐมวัย ได้กล่าวถึงการพัฒนาของมนุษย์

ว่าเป็นกระบวนการต่อเนื่องที่เริ่มมาตั้งแต่การปฏิสนธิจนถึงการบรรลุนิติภาวะ แต่การพัฒนาของเด็ก
แต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและประสบการณ์ การที่จะช่วยให้เด็กปฐมวัยมี
พัฒนาการอย่างรวดเร็ว ก็คือ “ ความพร้อม ” และก็เช่นกันเด็กแต่ละคนก็มีความพร้อมที่แตกต่างกัน 
ดังนั้นเด็กปฐมวัยควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการอย่างมีระเบียบแบบแผน โดยครู ผู้ปกครอง จะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่อไปนี้ คือ การเจริญเติบโต คือการเพ่ิมสัดส่วนในด้านปริมาณ การพัฒนา
คือ ล าดับขั้น ซ่ึงเด็กประสบผลส าเรจ็ วุฒิภาวะ คือ กระบวนการที่เกิดข้ึนภายในตัวเด็กและการเรียนรู้
คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม นอกจากการพัฒนาการแล้วยังได้กล่าวถึงระบบต่าง ๆ ภายในร่างกาย
ของมนุษย์ที่ส าคัญอีก คือ ระบบโครงสร้างและกล้ามเนื้อ ระบบผิวหนัง ระบบประสาท ระบบ
ไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบย่อยอาหาร ระบบขับถ่าย เเละระบบสืบพันธ์ 
รวมทั้งปัจจัยที่ส่งเสริมความพร้อมทางกาย และบทบาทของบ้านและโรงเรียนในการเตรียมความ
พร้อมทางกายให้เด็กปฐมวัย ซึ่งครูผู้สอนและผู้ปกครองต้องเข้าใจ เพ่ือที่จะสามารถจัดกิจกรรม     พล
ศึกษาได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อเด็ก 
 

แบบฝึกหัด 
1. การพัฒนาการคืออะไร และองค์ประกอบอะไรบ้างที่เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย  
2. จงอธิบายลักษณะเฉพาะของเด็กปฐมวัยในระบบต่าง ๆ ทั้ง 9 ระบบ 
3. จงอธิบายถึงลักษณะความสัมพันธ์ของระบบการท างานของอวัยวะภายในร่างกายของเด็กปฐมวัย  
4. จงบอกถึงปัจจัยที่ส่งเสริมความพร้อมทางกายของเด็กปฐมวัยมาให้เข้าใจ 
5. ครูและผู้ปกครองมีบทบาทในการส่งเสริมความพร้อมทางกายของเด็กได้อย่างไร 
6. จงอธิบายถึงพัฒนาการในการเคลื่อนไหวของเด็กอายุ 3 ขวบ 
7. ลักษณะทั่ว ๆ ไป ของเด็กอายุ 3 ขวบ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเด็กผู้หญู์งกับเด็กผู้ชาย ใครจะ 
พัฒนาได้เร็วกว่ากัน เพราะอะไร 
8. โรงเรียนจะต้องมีบทบาทในการส่งเสริมความพร้อมทางกายให้กับเด็กปฐมวัยในด้านใดบ้าง 
9. หากท่านได้มีโอกาสเป็นผู้บริหารโรงเรียนระดับปฐมวัย ท่านคิดว่าท่านควรจะจัดบทบาทอะไร 
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากเนื้อหาสาระที่ท่านได้ศึกษาอยู่ 
10. ถ้าจะดูลักษณะต่าง ๆ ของเด็กว่าเด็กมีความพร้อมของการพัฒนาหรือไม่ จะต้องดูจากอะไร 
(ให้ตอบเป็นข้อ ๆ) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 
กิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวยั 

 

หัวข้อเรื่อง   
 1. ประโยชน์ของกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็ก 
 2. ความต้องการของเด็กปฐมวัยทางด้านพลศึกษา 
 3. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมพลศึกษา 
 4. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพลศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
 5. การออกก าลังกายส าหรับเด็ก 
 6. ข้อแนะน าการออกก าลังกายส าหรับเด็ก 
 7. การทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็ก 
 

วัตถุประสงค ์
1. อธิบายประโยชน์ของกิจกรรมพลศึกษาได้ 
2. อธิบายถึงความต้องการทางด้านพลศึกษาของเด็กปฐมวัยได้ 
3. อธิบายบทบาทของครูในการจัดกิจกรรมพลศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยได้ 
4. อธิบายปัจจัยทีเกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. น าสนทนาและบรรยายสรุป 
2. ร่วมกันอภิปราย 

- ประโยชน์ของพลศึกษา 
- ความต้องการของเด็กปฐมวัยทางด้านพลศึกษา 
- บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมพลศึกษา 
- ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการจัดกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมัย 

3. เชิญวิทยากรให้ความรู้ 
4. ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากเอกสารประกอบการสอนและเอกสารอ่ืน ๆ 
5. ดูวีดีโอ 
6. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกหัด 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
3. แบบฝึกหัด 
4. บทความทางวิชาการ งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตความตั้งใจในการเรียน 
2. การอภิปรายซักถาม 
3. การน าเสนอ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
4. การท าแบบฝึกหัด 
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บทท่ี 3 
กิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 

 
กิจกรรมพลศึกษานับป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อคนทุกเพศทุกวัย ยิ่งเด็กก่อนวัยเรียนนับว่า

เป็นประโยชน์สูงสุด เพราะการศึกษาก่อนวัยเรียนหรือท่ีเรียกปฐมวัยนั้น มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาเด็กให้
เจริญเติบโตนั้นมิใช่ประสบการณ์หรือกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่จะท าให้เจริญเติบโต  ประสบการณ์ทุก
ประสบการณ์ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน จึงจะท าให้การศึกษาหรือการเตรียมความพร้อมเด็กเป็นไป
ตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ ดังนั้นถ้ากิจกรรมพลศึกษาจัดขึ้นโดยยค านึงถึงความรู้  ในเรื่องของการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็ก ความต้องการ ความสามารถ และความสนใจของเด็กแต่ละคน 
กิจกรรมพลศึกษาจะช่วยสร้างเสริมสุขภาพ พัฒนากล้ามเนื้อต่าง ๆ และเคลื่อนไหวได้อย่างสง่างาม 
นอกจากนั้นทั้งเป็นการสร้างเสริมลักษณะนิสัยให้บ ารุงรักษาสุขภาพร่างกาย ตลอดจนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อตนเอง 
 

ประโยชน์ของกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็ก 

กิจกรรมพลศึกษา มีความส าคัญต่อเด็กปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นกิจกรรมที่ชวยพัฒนา 
ร่างกายให้เจริญเติบโตและแข็งแรง ตลอคจนพัฒนาจิตใจ อารมณ์ และสังคมอีกด้วย ดังนั้นกิจกรรม 
พลศึกษาจึงมีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยดังนี้ 

1. พลศึกษา ช่วยให้เด็กเจริญเติบโตทางด้านร่างกาย 
อวัยวะต่าง ๆ ก าลังเจริญเติบโต และการเจริญเติบโตของเด็กจะเป็นไปตามปกติหรือไม่นั้น

ขึ้นอยู่กับสาเหตุหลายประการ แต่ที่ส าคัญคือการสืบทอดพันธุกรรม ซึ่งอวัยวะต่าง ๆ จะมีคุณภาพดี
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะเนื้อเยื่อของอวัยวะที่ได้รับการสืบทอดจากพันธุกรรม ถ้าลักษณะเนี้อเยื่อที่
ได้รับการสืบทอดดีจากบรรพบุรุษ การเจริญเติบโตของอวัยวะก็จะดีไปด้วย สาเหตุอีกสาเหตุหนึ่งที่
เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายเด็ก คือ ด้านสภาวะทางโภชนาการร่างกายจะเจริญเติบโตได้ต้อง
อาศัยอาหารที่มีคุณค่าด้วยเช่นเดียวกัน สุขนิสัยเป็นสาเหตุส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโต
ของร่างกายเด็ก การที่เด็กมีจิตใจสดใสรับประทานอาหารที่สะอาดถูกส่วนไม่วิตกกังวลในเรื่องอ่ืน  ๆ 
นอนหลับพักผ่อนและเล่นออกก าลังกายให้พอเหมาะ เป็นส่วนประกอบที่เสริมสร้างการเจริญเติบโต
ของร่างกายเด็กท้ังสิ้น 

2. พลศึกษาช่วยให้เด็กเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญา 
พลศึกษาของเด็กปฐมวัยในรูปการเล่น การแข่งง่าย ๆ หรือกิจกรรมประกอบจังหวะเป็น

กิจกรรมที่ช่วยให้เด็กเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญา  โดยช่วยเด็กให้เข้าใจเหตุผลและหาเหตุผล 
ตัดสินใจและแก้ ปัญหา ได้ความรู้ความเข้าใจเป็นสิ่งทีช่วยเด็กให้เล่นอย่างสนุกสนาน  การเล่น      
บางชนิดมีกฏเกณฑ์ในการเล่น กฏเกณฑ์การเล่นนี้เด็กต้องเข้าใจและปฏิบัติตามกฎได้ การเล่นตามกฏ
เป็นการเรียนรู้วิธีหนึ่งที่เป็นถิ่นฐานในการแก้ปัญหาต่อไป  การจับมือกันเป็นวงกลม เด็กได้เรียนรู้
รูปลักษณะของวงกลม จับคู่กัน 1 ต่อ 1 เด็กได้เรียนรู้เรื่องการจับคู่สิ่งเหล่านี้เป็นผลพลอยได้ที่ได้รับ
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จากกิจกรรมพลศึกษาทั้งสิ้นและ สิ่งเหล่านี้เป็นส่วนช่วยให้เด็ก ได้เจริญเติบโตทางด้านสมองหรือ
สติปัญญา 
 

ความต้องการของเด็กปฐมวัยทางด้านพลศึกษา 
กิจกรรมทางด้านพลศึกษาของเด็กปฐมวัยนั้น มักจะเป็นรูปแบบของการเล่นแบบต่าง ๆ เด็ก

จะเรียนรู้และได้ประสบการณ์จากการเล่น การเล่นของเด็กจะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ เป็นที่รู้จักกัน
โดยทั่วไปว่าเด็กในวัยนี้ชอบเล่นทั้งสิ่งที่ต้องการออกก าลังกายและไม่ต้องใช้ก าลัง  ดังนั้นการจัด
ประสบการณ์ในการเล่นทางด้านพลศึกษา จึงควรรวมกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการทางสรีระ 
เพ่ือการเจริญเติบโต ของ เด็ก ผู้สอนเด็กปฐมวัยจะต้องเข้าใจพัฒนาการ การเจริญเติบโตและความ
ต้องการของเด็ก เพราะเด็กปฐมวัยมีความต้องการดังนี้ 

1 เเสดงออกทางการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นธรรมชาติในการเจริญเติบโต 
2. เล่นโคลน กลิ้งตัวตามพื้น ปีนป่ายต้นไม้ เล่นเครื่องเล่นสนาม เลียนแบบสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็น 

การพัฒนากล้ามเนื้อ การเล่นของ เด็กเป็นความต้องการตามธรรมชาติ 
3. การเล่นเป็นกลุ่ม โดยมีความต้องการและสนใจจากเพ่ือนร่วมกลุ่ม 
4 เคลื่อนไหวตามจังหวะ ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นและมีประโยชน์ เด็กจะชอบกิจกรรมเหล่านี้ 
5. เด็กมีความสนใจในการท ากิจกรรมในเวลาที่สั้น ดังนั้นกิจกรรมที่ท าไม่ควรใช้เวลาเกิน 

15 นาท ี

6 หลังจากเด็กได้ปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ แล้ว เด็กจะต้องพักผ่อน 10- 12 ชั่วโมง 
7 เด็กควรได้รับการกระตุ้นส่งเสริมจากผู้สอนให้รู้จักร่วมกิจกรรมกับผู้อ่ืน แต่ไม่ควรบังคับเด็ก 

 

บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมพลศึกษา 
ครูเป็นบุคคลส าคัญที่จะต้องสอดส่องดูแลเด็กปฐมวัย ในขณะที่อยู่ในสถานศึกษา และก าลัง

ท ากิจกรรมทางพลศึกษาอยู่ เพราะเด็กปฐมวัยกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ของร่างกายยังเจริญเติบ ได้ไม่
เต็มที่ความสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ยังไม่ดีพอ โดยเฉพาะมือและตา ยังมองสิ่งของเล็ก ๆ   
ไม่ชัดเจนจึงไม่พร้อมส าหรับการท างานที่ละเอียด การบังคับให้เด็กนั่งนิ่ง ๆ หรือเท าอย่างใดอย่าง
อย่างหนึ่งเป็นเวลานาน ๆ อาจท าอันตรายต่อกระดูกของเด็กและท าให้เสียทรวดทรงได้ การอบรมเด็ก
ปฐมวัย คือ การปลูกฝังและส่งเสริมลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก เพ่ือให้พร้อมที่จะด าเนินชีวิตเป็นผู้ไหญ่
ที่ดีต่อไปในอนาคต 

1. ก่อนท ากิจกรรมครูควรได้ค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
1.1 ร่วมกับเด็กในการวางแผนจัดกิจกรรม 
1.2 จัดกิจกรรมให้เด็กได้ใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกาย ให้เหมาะสมกับวัยและ 

ความต้องการเพ่ือส่งเสริมให้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ เจริญงอกงาม เช่น จัดกิจกรรมการเล่นกลางแจ้ง 
เล่นเครื่องเล่นสนาม วิ่ง กระโดด ปีนป่าย ไต่ กายบริหาร เล่นเกม เล่นก่อสร้างด้วยทราย ไม้บล็อก 
เล่นกับน้ าฯลฯ 

1.3 จัดกิจกรรมในร่ม เพ่ือให้เด็กได้บริหารร่างกาย ได้ออกก าลังกายไนขณะที่ดินฟ้า 
อากาศไม่อ านวย เด็กก็ไม่ควรหยุดกิจกรรมซึ่งจะช่วยพัฒนาร่างกาย 



55 

 

1.4 การจัดกิจกรรมต้องค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล คนเราถึงแม้อายุ 
เท่ากัน อยู่ในวัยเดียวกัน ความสามารถ ระยะความสนใจ ความตั้งใจ รูปร่าง สติปัญญา ก็ไม่เท่ากัน
เสมอการวางแผนงานกิจกรรม จะต้องค านึงถึงเด็กทั้งชั้นเป็นรายบุคคล 

1.5 ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และการเล่นกับเด็ก จะช่วยให้เด็กไค้สนุกสนานยิ่งขึ้น 
1.6 การเล่นที่มีกฏเกณฑ ์เราจะช่วยให้เด็กเริ่มมีกฏเกณฑ์โดยครูท าให้ดูเป็นตัวอย่าง  

การท าให้ดูเป็นตัวอย่างดีกว่าบอกกฏเกณฑ์ให้ ดังนั้นจึงไม่จ าเป็นที่ครูจะต้องอธิบายกฏเกณฑ์ในการ
เล่นให้กับเด็กหรือให้เด็กท าตามกติกาการเล่น เด็กจะดูวิธีการเล่นของครูและคอยค าตอบ การกระท า
ของครูเป็นกฏซึ่งเด็กจะเรียนรู้เอง 

1.7 ต้องค านึงถึงอากาศและฤดูกาลว่าจะเหมาะสมกับกิจกรรมในร่มหรือกลางแจ้ง 
1.8 ครูจะต้องดูแลความปลอดภัยและแนะน าวิธีเล่นที่ถูกต้อง 
1.9 ควรให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความเชื่อม่ันในตนเอง ไม่ข้ีอาย กระดาก รีรอ และใน 

เวลาเดียวกันก็ต้องคอยป้องกัน ไม่ให้ก้าวร้าว หรือรุกราน เพ่ือให้รู้จักปรับตัวเข้ากับสังคม 
2. ขณะท ากิจกรรมครูควรปฏิบัติดังนี้ 
เมื่อสถานศึกษาได้จัดหาเครื่องเล่นและวางแผนการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วต้องคอยดูแลให้

เด็กได้เล่นโดยทั่วถึงกันครูต้องร่วมเล่นกับเด็ก คอยดูแลเด็กเพ่ือความปลอดภัยและให้เด็กอยู่ในสายตา
ตลอดเวลา หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว ครูและผู้มีหน้าที่ดูแลซ่อมแซมเครื่องเล่นให้แข็งแรง
ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา เช่น เชือกชิงช้า ตะปู ตัวน๊อต ของเครื่องเล่นต่าง ๆ ให้อยูในสภาพที่ ใช้งานได้
อย่างปลอดภัยควรวางแผนไว้ให้เด็กเก็บของเล่นเข้าที่ โดยจัดเวรให้รับผิดชอบและท าความสะอาดที่
เล่นให้เรียบร้อย พร้อมทั้งให้เด็กท าความสะอาดร่างกายของตัวเองให้เรียบร้อย 
 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพพลศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
พลศึกษาในการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน จะเป็นผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่

กับสาเหตุหลายประการดังนี้ 
1. ในปัจจุบันการให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัยเปลี่ยนแปลงไปมาก การให้การศึกษาจะมุ่ง 

เป็นการเตรียมความพร้อมของเด็กด้านร่างกาย อารมฌ์ สังคม และสติปัญญา กิจกรรมแต่ละกิจกรรม
จะมีวัตถุประสงค์เฉพาะและชัดเจน โดยเฉพาะด้านพลศึกษานั้น ผู้สอนจะต้องเข้าใจถึงลักษณะการ
เจริญเติบโตของเด็ก ซึ่งจะจัดกิจกรรมให้เด็กได้รับการเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการเล่น  สุขนิสัย
หลังจากเล่น การร่วมอยู่ในหมู่พวก การปรับปรุงตัวและอารมณ์ ควบกู่กันไปกับการสร้างนิสัยให้เด็ก
ได้แสดงออกเพ่ือเสริมสร้างพลานามัยแก่ตัวเด็ก 

2. มีความสนใจในตัวเด็กและพฤติกรรผในการเล่นของเด็กแต่ละคน โดยธรรมชาติเด็ก 
ทุกคนชอบเล่น บางครั้งเล่นเงียบ ๆ บางครั้งเล่นแบบโลดโผน ในการให้เด็กปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษา
ไม่ว่าให้เด็กเล่น อกกก าลังกาย (กายบริหาร) หรือการเคลื่อนไหวตามจังหวะ ครูหรือผู้ท าหน้าที่อบรม
เลี้ยงดูเด็กต้องให้ความเอาใจใส่ สนใจ คอยดูแล เข้าใจและยอมรับลักษณะการเจริญเติบโตของเด็ก 
คอยแก้ไขให้ค าแนะน าเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือ และคอยปรับปรุงหาวิธีการจัดกิจกรรมพลศึกษา
ที่เหมาะสมกับเด็ก 
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3. มีความรู้และความเข้าใจวิธีการอบรมสั่งสอนเด็ก เนื่องจากผู้สอนเด็กโดยทั่วไปยังขาด 
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพลศึกษาเพราะพ้ืนฐานการศึกษาต่างกันผู้สอนบางคนมีวุฒิครูอาจได้เล่า
เรียนพลศึกษาและวิธีการสอนเด็กมาบ้างแต่ก็ไม่เน้นหนัก บางคนได้เรียนแต่ไม่ชอบ บางคนไม่ได้เรียน
แต่สนใจหาความรู้ใส่ตัว การสอนเด็กปฐมวัยด้านพลศึกษา ผู้สอนต้องหาความรู้คด้วยตนเองจากการ
อ่านเอกสารและสอบถามผู้มีประสบการณ์ความรู้ จึงจะท าให้หูตากว้างขวาง การสอนเด็กต้องคิดกึง
เด็กเป็นจุดศูนย์กลางอย่าหวังในตัวเด็กมากเกินไป เด็กแต่ละคนไม่เหมือนกัน ดังนั้นผลที่เด็กได้เรียนรู้
จะออกมาไม่เหมือนกันบางคนท ากิจกรรมนี้ได้ บางคนท าไม่ได้ แล้วแต่ความสนใจและสภาพของเด็ก 
จุดไหญ่ที่ผู้สอนต้องค านึงถึง คือ ผู้สอนเด็กควรรู้วิธีการอบรม สั่งสอน เลี้ยงดูเด็กให้มีความพร้อม
เท่านั้นเป็นการเพียงพอ 

4. มีความสามารถในการจัดหากิจกรรม ผู้สอนต้องคิดหากิจกรรมที่เหมาะสม ในบางครั้ง 
ต้องมีความเฉลียวฉลาดสามารถดัดแปลงปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้เหมาะสมเเละเป็นที่สนใจต่อเด็ก 

5. มีสุขภาพแข็งแรง และปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่เด็กในด้านการรักษาบ ารุงรักษา 
ร่างกายให้แข็งแรง ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ใกล้ชิดกับเด็ก การที่เด็กจะปฏิบัติตนและบ ารุงรักษาสุขภาพ
ร่างกายของตนนั้น ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กได้ บุคลิกลักษณะดี การปฏิบัติตนดี 
ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผู้สอนควรต้องคิดค านึงถึงอีกประการหนึ่ง 
 

การออกก าลังกายส าหรับเด็ก 
 เป็นที่ทราบกันดีว่า การที่ เด็กมีการเคลื่อนไหวร่างกายและออกก าลังกายที่ เหมาะสม        
ช่วยส่งเสริมให้มีการเจริญเติบโตของระบบกระดูกระบบกล้ามเนื้อ  และระบบข้อต่อของร่างกาย  
นอกจากนี้ยังท าให้เกิดผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด การควบคุมน้ าหนัก รวมไปถึงการส่งเสริม
สุขภาพจิต และเสริมสร้างนิสัย ในการออกก าลังกายให้มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอเมื่อโตเป็น
ผู้ใหญ่ด้วย ในปัจจุบันเชื่อว่า โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคความ
ดันโลหิตสูง หรือ โรคเบาหวานชนิดที่ 2 รวมทั้งโรคอ้วนที่มีอาการแสดงอย่างเด่นชัดในวัยผู้ใหญ่นั้น  
ส่วนใหญ่เริ่มมาแต่วัยเด็ก ดังนั้นถ้ามีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอตั้งแต่ในวัยเด็กก็จะเป็นการลด
ปัจจัยเสี่ยงและลดอุบัติการณ์การเกิดโรคเหล่านี้ได้ในวัยผู้ใหญ่ก่อนที่จะกล่าวถึงประโยชน์ของการ  
ออกก าลังกายในเด็กจะขอให้ท าความเข้าใจกับค าจ ากัดความของค าว่า  การเคลื่อนไหวร่างกาย      
การออกก าลังกาย และการฝึกฝน ที่จะกล่าวถึงในบทความนี้ ดังนี้ 

1. การเคลื่อนไหวร่างกาย (physical activity) หมายถึง  การเคลื่อนไหวร่างกายที่มีการ 
ท างานของกล้ามเนื้อลายและมีการใช้พลังงาน ส าหรับท ากิจกรรมต่างๆ 

2. การออกก าลังกาย  (exercise)  หมายถึง  การเคลื่อนไหวร่างกายที่มีรูปแบบที่แน่นอน  
และมีการเคลื่อนไหวร่างกายในรูปแบบซ้ า ๆในช่วงเวลาหนึง่ ชนิดของการออกก าลังกายอาจแบ่งได้
ออกเป็น 2 ชนิด คือ 
  2.1 การออกก าลังกายแบบ แอโรบิก (aerobic exercise) หมายถึง การออกก าลัง
กายที่กล้ามเนื้อได้พลังงานจากการใช้ออกซิเจน ในการเผาผลาญสารอาหารในการออกก าลังกายแบบ
นี้มักจะมีการหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อแขนขาอยู่ตลอดเวลา และพบว่าถ้ามีการออกก าลังกาย ให้
มีความเหนื่อยโดยอัตราการเต้นของหัวใจอยู่ที่  50-60 % ของอัตราการเต้นหัวใจสูงสุด เป็นเวลานาน
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กว่า 20 นาที ก็จะเป็นผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมทั้งการควบคุมน้ าหนักเพราะร่างกายจะ
ใช้สารอาหารไขมันเป็นหลักในการเผาผลาญเพ่ือให้ได้พลังงาน และจะเห็นว่าชนิดกีฬาที่นิยมเล่นเพ่ือ
สุขภาพในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะเป็นการออกก าลังกายแบบแอโรบิก เช่น การวิ่งเหยาะๆ หรือเดินเร็วๆ  
การปั่นจักรยาน  การเล่นฟุตบอลบาสเกตบอล  ตระกร้อ  เทนนิส ว่ายน้ า 

2.2 การออกก าลังกายแบบแอนแอโรบิก (anaerobic exercise)หมายถึง การออก 
ก าลังกายชนิดที่กล้ามเนื้อมีการท างานในรูปแบบของการออกแรงอย่างมากในทันทีและใช้เวลาสั้นๆ  
(ไม่เกิน 2 นาที) และตามด้วยการหยุดพัก พลังงานที่กล้ามเนื้อใช้ในการท างานจะเป็นพลังงานที่ ได้
จากปฏิกิริยาทางเคมีของการสลายสารกลุ่มฟอสเฟต  (adenosinetriphosphate , creatine 
phosphate) และการสลายกลัยโคเจนที่สะสมไว้ในเซลล์กล้ามเนื้อเอง ซึ่งกระบวนการเผาผลาญ
เหล่านี้เป็นกระบวนการที่ไม่ใช้ออกซิเจน และการได้พลังงานจากกระบวนการนี้จะมีผลท าให้เซลล์
กล้ามเนื้อมีสภาพเป็นกรด จากกรดแลคติกที่เพ่ิมขึ้นจากกระบวนเผาผลาญของไกลโคเจน  ตัวอย่าง
การออกก าลังกายในรูปแบบนี้ ได้แก่ การยกน้ าหนัก การวิ่งระยะสั้น 100-200 เมตร  sit up วิดพ้ืน  
โหนบาเดี่ยว 

3. การฝึกฝน(training) หมายถึง การออกก าลังกายที่มีจุดมุ่งหมาย  เพ่ือให้ร่างกาย
แข็งแรง  

และเกิดความช านาญในชนิดกีฬานั้นๆ เป็นการฝึกโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการแข่งขันเป็นหลัก 
 

ข้อแนะน าการออกก าลังกายส าหรับเด็ก  
 เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็ก ดังนั้นการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกก าลังกายในเด็กจึงเป็นกิจกรรมที่
จัดขึ้นเพ่ือให้เด็กมีความสนุกสนานลักษณะของกิจกรรมจะไม่มีรูปแบบที่แน่นอนเหมือนการฝึกใน
ผู้ใหญ่  สมาคมกีฬาและพลศึกษาแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (The National Association for Sport 
and Physical Education) ได้ให้ข้อแนะน าการออกก าลังกายส าหรับเด็กระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

- ในแต่ละวันควรจะมีเวลาส าหรับการมีกิจกรรมเพ่ือเคลื่อนไหวออกแรง/ออก 
ก าลังกายเป็นเวลามากกว่า 1 ชั่วโมงข้ึนไป 

- กิจกรรมในแต่ละวันควรจะเริ่มจากระดับความหนักที่เบา และค่อยๆ เพ่ิมความ 
หนักจนถึงระดับท่ีหนักปานกลาง 

- ควรจะมีอุปกรณ์ส าหรับการสันทนาการ หลากหลายชนิด เพ่ือให้เด็กมีกิจกรรม 
เพ่ือเคลื่อนไหว ร่างกายได้หลากหลายและเป็นสิ่งล่อใจให้เด็กอยากออกมาเล่นในชั่วโมงพักแทนที่จะ
นั่งคุยในห้องเรียน 

1. ช่วงอายุ 2-3 ปี 
เด็กในช่วงอายุนี้มีความสามารถวิ่ง กระโดด และปีนป่าย ถีบจักรยาน 3 ล้อได้ การมีกิจกรรม

ของเด็กวัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนไหว การสื่อความหมายและการตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อม โดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้ถ้าไม่มี
อาการป่วยที่ค่อนข้างหนัก ตัวอย่างเช่นมีไข้สูงหรือภาวะร่างกายมีความพิการแต่ก าเนิดแล้ว เด็กจะมี
แนวโน้มที่จะมีกิจกรรมร่างกายค่อนข้างมากอยู่แล้ว การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกก าลังกายของเด็ก
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ของเด็กวัยนี้ ส่วนที่ต้องระวัง คือ เรื่องของความปลอดภัยของสถานที่หรืออุปกรณ์จ าพวกของเล่น
ต่างๆ รวมทั้งอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลื่นล้ม การแย่งของเล่นระหว่างเด็กด้วยกัน โดยทั่วไป
ร่างกายจะมีการถ่ายเทความร้อนเมื่ออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมรอบตัวเกินกว่า 25 องศาเซลเซียส ซึ่งวิธี
ถ่ายเทความร้อนจะขับออกทางเหงื่อ และระบบทางเดินหายใจ ในเด็กโดยเฉพาะเด็กท่ีอายุต่ ากว่า 10 
ขวบนั้น การถ่ายเทความร้อนโดยเฉพาะการขับออกทางเหงื่อจะยังไม่สมบูรณ์  ประเทศไทยเป็น
ประเทศในเขตร้อน และอุณหภูมิของสภาพแวดล้อมมักจะเกิน 25 องศาเซลเซียส ดังนั้นถ้าเห็นว่าเด็ก
มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายที่ค่อนข้างมาก เช่น มีการวิ่งเล่นตลอดเวลาก็ควรจะเข้าไปประเมิน
ภาวะอุณหภูมิกายว่าเพ่ิมสูงขึ้นหรือไม่เป็นระยะๆ  ซึ่งสามารถประเมินได้ง่ายๆโดยการจับบริเวณ  
ซอกรักแร้ ถ้าค่อนข้างร้อนเหมือนมีไข้ก็ควรให้เด็กหยุดเล่น หรือหากิจกรรมการเคลื่อนไหวที่น้อยลง
ให้เล่นแทนการเล่นของเด็กวัยนี้ผู้ปกครองสามารถสังเกตเห็นความผิดปกติได้   เช่น การหายใจหอบ 
หายใจแรงได้ยินเสียงวืด ๆ อาการเหนื่อยหอบริมฝีปากเขียวคล้ าขณะเล่น ถ้าพบอาการเหล่านี้จะต้อง
น าเด็กไปพบแพทย์เพ่ือตรวจวินิจฉัยและด าเนินการรักษาต่อไป 

2. ช่วงอายุ 4-5 ปี 
เด็กในช่วงนี้จะมีความสามารถในการวิ่งกระโดดและปีนป่าย  เตะลูกบอล ได้ดีขึ้น มีการ

พัฒนาของระบบประสาทและกล้ามเนื้อที่เก่ียวกับการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เด็กในวัยนี้ก็
ยังไม่ใส่ใจหรือระแวดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยในขณะเล่น  รวมทั้งยังไม่เข้าใจในการเล่นแบบมี
กติกาการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งการแย่งของเล่นเป็นสิ่งที่ควรกระท าเด็กในวัยนี้
บางคนจะเริ่มมีความชอบในการเล่นในรูปแบบของชนิดกีฬา เช่น ชอบเตะฟุตบอล วิ่งแข่งขัน เล่น
เทนนิส ว่ายน้ าก็ควรจะปล่อยให้เด็กเล่นตามความชอบ แต่ไม่ควรให้มีการเล่นในรูปแบบของการ
ฝึกฝนรวมทั้งไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะให้เด็กมีการเล่นกีฬาตามความต้องการของผู้ปกครองและควรจะ
หยุดการมีกิจกรรม ถ้าเด็กแสดงอาการอ่อนเพลียหรือเหนื่อยมากจากการเล่น ในเด็กวัยนี้มีการ เล่นที่
ค่อนข้างจะมีการท างานของกล้ามเนื้อเพ่ือการเคลื่อนไหวร่างกายมาก ประกอบกับประเทศไทยอากาศ
ค่อนข้างร้อนดังนั้นควรจะจัดน้ าดื่มให้เพียงพอถ้าเป็นไปได้ควรให้เด็กดื่มน้ าในทุกๆครึ่งชั่วโมงขณะที่มี
การออกก าลังกาย 
 

การออกก าลังกายมีผลต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาการของเด็กอย่างไร 
1. ผลต่อความสูง 
โดยทั่วไปความสูงของเด็กจะสูงเพ่ิมขึ้นประมาณ 25 ซม.ในขวบปีแรก หลังจากนั้นจะสูงขึ้น

ประมาณปีละ5-8 ซม.เมื่อเข้าสู่ช่วงรุ่นจะมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว   (Growth spurt)  ซึ่งใน
เด็กผู้หญิงจะเริ่มในช่วงอายุ 9-10 ปี  ความสูงจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงอายุประมาณ  12 ปี
จากนั้นอัตราการเพ่ิมของความสูงจะลดลง จนกระทั่งถึงอายุประมาณ16-18ปี ความสูงจะค่อนข้าง
คงที่  ส่วนในเด็กชายจะเริ่มช้ากว่าประมาณ  1-2 ปีโดยจะเริ่มในช่วงอายุ 10-12 ปี  มีอัตราการ
เจริญเติบโตโดยเฉพาะความสูงจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วจนถึงอายุประมาณ 14 ปี จากนั้นอัตราการเพ่ิม
ของความสูงจะลดลง จนกระทั่งถึงอายุประมาณ 18-20 ปี ความสูงจะค่อนข้างคงท่ีปัจจัยส าคัญท่ีมีผล
ต่อความสูง ได้แก่ การเจริญเติบโตของกระดูก โดยเฉพาะกระดูกกลุ่มกระดูกชิ้นยาว (long bone)  
และการปิดของบริเวณ growth plate การที่เด็กมีการเคลื่อนไหวร่างกายหรือออกก าลังกายอย่าง
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สม่ าเสมอ จะกระตุ้นให้มีการหลั่งของ growth hormone และ growth factorรวมทั้งการกระตุ้น
โดยตรงต่อกระดูก  อันเป็นผลท าให้มีการเพ่ิมการสร้างกระดูกมากขึ้น ( bone formation) แม้ว่า
ปัจจุบันยังไม่มีการวิจัยเชิงทดลองที่แสดงให้เห็นว่าในกลุ่มเด็กที่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย หรือออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอมีความสูงมากกว่า กลุ่มเด็กท่ีไม่มีการออกก าลังกายก็ตาม แต่มีการวิจัยที่ได้มี
การส ารวจเด็กนักเรียนในช่วงอายุ10-16 ปี  ในประเทศ แคนาดา เบลเยี่ยม โปแลนด์ และ 
สาธารณรัฐเชก พบว่าในกลุ่มเด็กนักเรียนชายที่มี การเคลื่อนไหวออกแรง/ออกก าลังกายแบบแอโรบิค
(aerobic exercise) ซึ่งเป็นรูปแบบของการออกก าลังกายที่เซลล์กล้ามเนื้อใช้พลังงานมาจากการใช้
ออกซิเจนในการเผาผลาญสารอาหาร เช่น แป้งหรือไขมัน มากกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะมีค่าเฉลี่ย
ของความสูงมากกว่ากลุ่มเด็กที่มีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกก าลังกายน้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

2. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 
ในวัยเด็กความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลายจะค่อยๆเพ่ิมขึ้นตามอายุ และเพ่ิมขึ้นอย่างมากเมื่อ

เข้าสู่ช่วงวัยรุ่น โดยเฉพาะผู้ชายจะมีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมากกว่าผู้หญิง (เนื่องจากอิทธิพลของ
ฮอร์โมน testosterone) การที่เด็กมีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ จะเป็น
ปัจจัยที่ส่งเสริมให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงพบว่าการออกก าลังกายแบบแอโรบิค   (เช่น ถีบจักรยาน  
ว่ายน้ าในระยะทางมากกว่า200 เมตร) จะมีผลกระตุ้นให้เซลล์กล้ามเนื้อลายมีการเพ่ิมการสร้าง
น้ าย่อย (Enzyme) ส าหรับการเผาผลาญเพ่ือให้ได้พลังงานส าหรับการหด และคลายตัวของกล้ามเนื้อ
โดยการใช้ออกซิเจน ในท านองเดียวกัน การออกก าลังกายในรูปแบบของการที่กล้ามเนื้อต้องออกแรง
มากในระยะเวลาสั้นๆ เช่น การวิ่ง 60 -100 เมตร  กระโดดสูง  กระโดดไกล  เซลล์ของกล้ามเนื้อลาย
ก็จะมีการเพ่ิมการสร้างน้ าย่อย ที่เกี่ยวกับการเผาผลาญเพ่ือให้ได้พลังงานที่ไม่ใช้ออกซิเจนนอกจากนี้
การที่เด็กมีการเคลื่อนไหวออกแรงออกก าลังกายก็จะช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบประสาทสั่งการ 
ที่เก่ียวกับการท างานของกล้ามเนื้อต่างๆ ส าหรับการทรงตัวให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

3. ระบบหัวใจและหลอดเลือด 
ขณะที่มีการเคลื่อนไหวออกแรง/ออกก าลังกายกล้ามเนื้อต้องการพลังงานท าให้เกิดการ

เคลื่อนไหว  ระบบหัวใจและหลอดเลือดจึงมีความส าคัญในการขนส่งสารอาหาร  และ ออกซิเจน     
ในเลือดไปยังกล้ามเนื้อที่ท างาน พบว่าการออกก าลังกายโดยเฉพาะการออกก าลังกายแบบแอโรบิก 
อย่างสม่ าเสมอ จะมีผลท าให้กล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงขึ้น มีขนาดใหญ่ขึ้นท าให้มีความสามารถในการ
บีบตัวให้มีปริมาตรเลือดที่ออกจากหัวใจแต่ละครั้งมากขึ้นมีการเพ่ิมปริมาณของหลอดเลือดแดงขนาด
เล็กและหลอดเลือดฝอยในกล้ามเนื้อลายและกล้ามเนื้อหัวใจ  การเพ่ิมปริมาณของหลอดเลือดนี้จะมี
ผลต่อการท างานของกล้ามเนื้อ หัวใจท าให้อัตราการเต้นของหัวใจขณะพักของผู้ที่มีการออกก าลังกาย
อย่างสม่ าเสมอจะต่ ากว่าผู้ที่ไม่ได้มีการออกก าลังกายหรือออกก าลังกายแต่ไม่สม่ าเสมอ  มีงานวิจัย
หลายงานวิจัยที่พบว่าการออกก าลังกายแบบแอโรบิคอย่างสม่ าเสมอสามารถลดความดันโลหิตและ
ระดับไขมันในเลือดในเด็กวัยรุ่นและวัยท างานได้ 

4. การควบคุมน้ าหนัก 
จากผลการส ารวจของประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 1991 พบว่า 25% ของเด็กในสหรัฐจะมี

น้ าหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน (overweight) และการศึกษาในประเทศไทยที่ท าในขอนแก่น สงขลา
และกรุงเทพมหานครพบว่า 6-14% ของเด็กไทยเป็นโรคอ้วน 4,5,6 ปัจจุบันเชื่อว่าการรับประทาน
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อาหารประเภทแป้ง และไขมันมากเกินไป  ร่วมกับการใช้เวลาในการดูโทรทัศน์  และเล่นเกม
คอมพิวเตอร์มากเกินไป เป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เด็กมีน้ าหนักเกิน เด็กที่มีน้ าหนักเกินจะมีแนวโน้มที่
จะท าให้เกิดโรคของระบบทางเดินหายใจ โรคของระบบกระดูกและข้อ และการหลั่งของฮอร์โมน 
โดยเฉพาะฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโต (growth hormone) ที่ผิดปกติ ตลอดจนเสี่ยงที่จะท าให้เกิด
โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและโรคอ้วนในวัยผู้ใหญ่อีกด้วย ในปัจจุบันการจ ากัด
อาหาร  การลดเวลาการดูโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และการเล่นเกมส์ให้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง/วัน ร่วมกับการ
เพ่ิมกิจกรรมการออกก าลังกาย ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการควบคุมน้ าหนัก 

5. การสะสมมวลกระดูก 
ปกติกระดูกในร่างกายจะมีการสร้าง(bone formation) และสลาย  (bone resorption) อยู่

ตลอดเวลา โดยพบว่าในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นร่างกายจะมีอัตราการสร้างมวลกระดูกมากกว่าอัตราการ
สลายมวลกระดูกเม่ืออายุประมาณ 30 มีอัตราการสร้างมวลกระดูก และการสลายกระดูกจะเท่าๆ กัน 
และเมื่ออายุประมาณ 35 ปี ขึ้นไปร่างกายจะมีอัตราการสลายกระดูกมากกว่า ดังนั้นการที่จะกระตุ้น
ให้มีการเสริมสร้างมวลกระดูกอย่างมีประสิทธิผล  เพ่ือลดภาวะกระดูกพรุนในวัยสูงอายุควรจะเริ่ม
ก่อนอายุ 35 ปี มีหลายงานวิจัยที่พบมีผลต่อการเสริมสร้างมวลกระดูกโดยเฉพาะรูปแบบการออก
ก าลังกายที่มีแรงกด หรือมีน้ าหนักกดลงต่อกระดูก (weight-bearing exercise ) เช่น การวิ่งจะมีผล
กระตุ้นให้กระดูกมีอัตราการสร้างมวลกระดูกมากขึ้น  มีงานวิจัยในเด็กชาย 20 คน อายุเฉลี่ย 10.4 ปี 
ที่มีการออกก าลังกายในรูปแบบของ weight-bearing exerciseระยะเวลา 30 นาที  3 ครั้ง/สัปดาห์
เป็นเวลา 32 สัปดาห์มีปริมาณมวลกระดูกมากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับกลุ่มเด็กผู้ชาย 20 คน ที่มีอายุ
เฉลี่ยใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ยังมีการศึกษาปริมาณมวลกระดูก ในนักกีฬายิมนาสติกหญิงที่มีอายุเฉลี่ย 
10.4 ปีจ านวน 45 คนและอดีตนักกีฬายิมนาสติก 36 คน อายุเฉลี่ย 25 ปี  เทียบกับกลุ่มผู้หญิงที่
ไม่ได้เป็นนักกีฬา 50 คน ที่มีอายุ เฉลี่ย 25 ปี พบว่ามวลกระดูกของกลุ่มเด็กหญิงที่เล่นยิมนาสติก 
และกลุ่มอดีตนักกีฬายิมนาสติกมีมวลกระดูกมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญแสดงให้เห็นว่ามวล
กระดูกท่ีเพ่ิมข้ึนจากผลของการออกก าลังกายนั้นไม่ได้ลดลงถึงแม้ว่าจะหยุดออกก าลังกาย 

6. ผลต่อสุขภาพจิต 
การมีกิจกรรมเคลื่อนไหวออกแรง/ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอมีผลให้เด็กเกิดความ

สนุกสนาน มีการพัฒนาทางด้านสังคมกับเด็กในวัยเดียวกัน และกับ บิดา-มารดาและการที่เด็กมี
สุขภาพทางกายที่แข็งแรง ท าให้เด็กสามารถเล่นกับเพ่ือนๆได้อย่างดี ไม่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นคน
อ่อนแอ อันจะมีผลต่อความเชื่อม่ันในตนเองสูง กล้าแสดงออก 
 

ข้อแนะน าการออกก าลังกายส าหรับเด็ก 
1. ภาวะมีไข้   
ในเด็กที่มีอาการตัวร้อนถือเป็นข้อห้ามในการออกก าลังกาย  เพราะกลไกระบายความร้อน

ออกจากร่างกายในเด็กจะยังไม่สมบูรณ์การเพ่ิมขึ้นของความร้อนในร่างกายจากผลของกิจกรรมการ
ออกก าลังกาย อาจท าให้เกิดอันตรายต่อเด็กได้  ถึงแม้ว่าเด็กมีไข้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรให้เด็กไปเล่น
หรือเคลื่อนไหวออกแรงที่ต้องมีการท างานของกล้ามเนื้อมากเกินไป 
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2. ภาวะร่างกายขาดน้ า   
ภาวะขาดน้ าในร่างกายมีผลต่อปริมาตรของเลือดในระบบไหลเวียนเลือด   ดังนั้นในเด็กที่มี

อาการถ่ายเหลวหรืออาเจียนมากๆ  จะมีอาการอ่อนเพลียมาก และเด็กก็ไม่อยากที่จะวิ่งเล่น แต่เด็กที่
มีอาการเพียงเล็กน้อยจะยังวิ่งเล่นได้  เนื่องจากภาวะขาดน้ าแต่เพียงเล็กน้อยนั้นร่างกายมีกลไกชดเชย
ที่จะคอยปรับเพื่อให้การไหลเวียนเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติได้  แต่ภาวะขาดน้ าแม้เพียงเล็กน้อยก็จะมีผล
ต่อการระบายความร้อนออกจากร่างกายของเด็ก จึงควรจ ากัดกิจกรรมการเล่นของเด็กไม่ให้มีการ
เคลื่อนไหวร่างกายมากจนเกินไป 

3. การบาดเจ็บ   
เนื่องจากการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กมีพ้ืนฐานมาจากการเล่นเพ่ือความสนุกสนาน ดังนั้น

รูปแบบของการเคลื่อนไหวร่างกายของเด็กจะไม่กระท าตามล าดับขั้นตอนของการออกก าลังกาย 
(stretching - warm up – exercise - cool down) เหมือนในผู้ใหญ่ นอกจากนี้ความแข็งแรงของ
ระบบเอ็นกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ในเด็กแข็งแรงน้อยกว่าผู้ใหญ่การบาดเจ็บต่อระบบดังกล่าวจึง
สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายในเด็ก การออกระเบียบของบางโรงเรียนที่ให้เด็กนักเรียนตั้งแต่ประถมปีที่ 1 ขึ้น
ไปควรจะถือกระเป๋าเองและน าไปเก็บในห้องเรียนให้เรียบร้อย ก่อนที่จะลงมาเล่น หรือให้มาเปลี่ยน
ชุดพละที่โรงเรียน อาจจะถือได้ว่าน่าเป็นประโยชน์ในส่วนที่ช่วยในการเตรียมระบบกล้ามเนื้อก่อนการ
เล่นกิจกรรมต่างๆ เด็กช่วงอายุประมาณ 10-12 ปี จะเป็นช่วงอายุที่มีการเจริญเติบโตของกระดูก
มากกว่าระบบเอ็นและกล้ามเนื้อ  ซึ่งในระยะนี้เด็กมักจะมีอาการปวดหรือรู้สึกตึงๆกล้ามเนื้อ มักจะ
เป็นบริเวณรอบๆ ข้อเข่าหรือบริเวณกล้ามเนื้อ น่องอาการปวดมักจะมีในเวลากลางคืน ส่วนใหญ่
อาการปวดจะหายไปโดยการกด หรือนวดเบาๆ ในบริเวณที่ปวด  ในภาวะที่เอ็น และกล้ามเนื้อมี
ความตึงสูงจากการที่มีการเจริญของกระดูกมากกว่า จะท าให้เกิดการบาดเจ็บ ได้ง่าย  ส่วนใหญ่
อาการบาดเจ็บจากการเล่นของเด็กมักจะเป็นไม่มากแต่อย่างไรก็ดี  ถ้าได้รับการปฐมพยาบาลใน
ระยะเวลาหนึ่งแล้ว ยังไม่ดีข้ึนก็ควรส่งให้แพทย์ตรวจเพื่อประเมิน และรักษาอาการบาดเจ็บต่อไป 

4. สภาพอากาศ   
ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน มีแสงแดดมาก ดังนั้นควรจะมีแหล่งน้ าดื่มอย่างพอเพียง อยู่ใกล้

บริเวณสนาม เพ่ือให้เด็กได้ดื่มบ่อยๆในขณะเล่น  ยังไม่มีการแนะน า หรืองานวิจัยที่เด่นชัดเกี่ยวกับ
เครื่องดื่ม เกลือแร่ในเด็ก  นอกจากนี้บทความเกี่ยวกับการออกก าลังกายในต่างประเทศมักแนะน าให้
มีการใช้ครีมหรือโลชั่นกันแดด ทาให้เด็กเมื่อมีการออกเล่นกลางแจ้ง  ซึ่งอาจจะเป็นเพราะกลุ่ม 
Caucasian มีความเสี่ ยงสู งในการเกิดมะเร็งผิ วหนั ง (skin cancer) จากการได้ รับแสงแดด 
(ultraviolet) มากเกินไป (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผิวหนังของผู้ใหญ่) ส าหรับในประเทศไทย ถึงแม้ว่า
อุบัติการณ์ดังกล่าวจะเกิดน้อยในผิวหนังของคนเอเซีย น่าจะเป็นการดีกว่า ถ้าใช้ครีมหรือโลชั่นกัน
แดด  ทาให้เด็กเมื่อมีกิจกรรมที่ต้องอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน 
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การทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็ก 

ความสมบูรณ์ของร่างกาย หมายถึง การมีสุขภาพดีปราศจากโรค สามารถปฏิบัติภารกิจ
ประจ าวันได้อย่างราบรื่นสามารถออกก าลังกายหรือเล่นกีฬาท าให้ร่างกายมีสมรรถภาพดีขึ้น จนถึงจุด
ทีม่ีความสามารถสูงสุด 

สมรรถภาพทางกาย หมายถึง ลักษณะสภาพร่างกายที่มีความสมบูรณ์แข็งแรง มีความ
ทนทานต่อการปฏิบัติงาน มีความคล่องแคล่วว่องไวในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสามารถประกอบกิจกรรมอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากภารกิจประจ าวัน  ได้ด้วย
ความกระฉับกระเฉง ปราศจากอาการเม่ือยล้าอ่อนเพลีย 

ผลของการเป็นผู้ที่มีสมรรถภาพทางกายที่ดี คือ 
- ลดอัตราการเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ 
- เพ่ิมพูนประสิทธิภาพของระบบต่างๆ ในร่างกาย เช่น ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบ

การหายใจ  ระบบการย่อยอาหาร ฯลฯ 
- ท าให้รูปร่าง และสัดส่วนของร่างกายดีขึ้น 
- ช่วยควบคุมมิให้น้ าหนักเกิน หรือควบคุมไขมันในร่างกาย 
- ช่วยลดความดันโลหิตสูง 
- ช่วยลดไขมันเลือด 
- เพ่ิมความคล่องตัว เกิดประสิทธิภาพในการท างาน  

 

ประโยชน์ของการมีสมรรถภาพทางกายดี 
ผู้มีสมรรถภาพทางกายดีจะได้รับประโยชน์  ดังนี้ 
1. กล้ามเนื้อมีความสามารถในการท างานได้ดียิ่งขึ้น กล่าวคือ กล้ามเนื้อที่ใช้ในการออก 

ก าลังกายหรือท างานจะมีขนาดใหญ่ขึ้นแข็งแรงมากข้ึน 
2. กล้ามเนื้อหัวใจจะมีความแข็งแรงสามารถบีบตัวได้แรงขึ้น ช่วยให้การไหลเวียนโลหิต    

ดีขึ้น หัวใจสามารถรับออกชิเจนได้มากขึ้น 
3. ระบบประสาทสามารถควบคุมการท างานของร่างกายได้ดีขึ้น จะช่วยให้ประกอบ

กิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยความช านาญ 
4. ร่างกายเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ กล้ามเนื้อต่าง ๆ ของร่างกายเจริญเติบโตได้สัดส่วน

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. ร่างกายมีภูมิต้านทานโรคสูง และลดการเจ็บป่วย เนื่องจากผู้มีสมรรถภาพทางกายดี  

ย่อมมีสุขภาพดีไม่มีโรคเบียดเบียน 
6. มีบุคลิกภาพดี ผู้มีสมรรถภาพทางกายดี ร่างกายจะมีทรวดทรงดี มีทรวดทรงที่สง่างาม  

เป็นการช่วยเสริมบุคลิกภาพได้ทางหนึ่ง 
7. มีความม่ันใจตนเอง สามารถปฏิบัติงาน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยความม่ันใจ 



63 

 

8. สามารถควบคุมน้ าหนักของตนเองได้ เพราะมีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งเป็น
วิธีควบคุมน้ าหนักที่ได้ผลวิธีหนึ่ง 

9. สามารถเรียนรู้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ดี ผู้มีสมรรถภาพทางกายดีย่อมมีสุขภาพดี การมี
สุขภาพที่ดี ช่วยให้จิตใจแจ่มใส  เมื่อจิตใจแจ่มใสย่อมมีสมาธิและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ  ได้อย่างเต็ ม
ความสามารถและเรียนรู้ได้ดี  

 
สิ่งที่แสดงว่าบุคคลมีสมรรถภาพทางกายที่ดี คือ 

1. สมรรถภาพทางระบบหายใจและการไหลเวียนของเลือด (Circulatory Respiratory 
Fitness)  คนที่มีสมรรถภาพทางระบบหายใจและระบบไหลเวียนของเลือดสูง  จะสามารถยืนหยัด
ท างานหนัก ไๆด้ติดต่อกันเป็นเวลานาน  ๆเช่น วิ่งมาราธอน ว่ายน้ า ฟุตบอล บาสเกตบอล เต้นแอโรบิค ฯลฯ 

2. ความอดทนของกล้ามเนื้อ (Muscular Endurance)  หมายถึง  ความสามารถของ
กล้ามเนื้อมัดหนึ่ง ๆ  หรือหลายมัดที่สามารถประกอบกิจกรรมติดต่อกันได้เป็นเวลานานๆ  โดยไม่
หยุดยั้ง และยังสามารถรักษาคุณภาพของกิจกรรมนั้นๆ ได้อย่างสม่ าเสมอ หรือดีกว่าเดิม เช่น        
การดึงข้อ ดันพื้น ลุกนั่ง 

3. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Muscular Strength)  หมายถึง  ความสามารถของ
กล้ามเนื้อในการออกแรงยก ดัน ดึง บีบ วัตถุที่มีแรงต้านให้วัตถุนั้นสามารถเคลื่อนที่ไปได้ตามแรงที่
บังคับของกล้ามเนื้อนั้นได้สูงสุดเพียงครั้งเดียว เช่น ยกน้ าหนัก หิ้วกระป๋องน้ า ดันก้อนหิน ฯลฯ 

4. ความอ่อนไหวดัดได้ (Flexibility)  หมายถึง  ความสามารถของร่างกาย หรือของ
กล้ามเนื้อ และข้อต่อต่าง ๆ  ที่สามารถพับ บิด ดัด ได้ตามธรรมชาติ เช่น การพับตัวไปข้างหน้า การ
แอ่นตัวไปข้างหลัง 

5. สัดส่วนของร่างกาย (Body Composition)  หมายถึง  ลักษณะของร่างกายที่โครงร่าง
ได้สัดส่วน คือ ไม่สูงไม่อ้วน ไม่ผอม จนเกินไป ฯลฯ 

6. ความคล่องแคล่วคล่องว่องไว (Agility)  หมายถึง  ความสามารถในการวิ่งกลับตัว หรือ
หลบหลีกได้คล่องแคล่ว 

7. ความสัมพันธ์ของระบบประสาทและกล้ามเนื้อ  (Co-ordination of Nerve & 
Muscular System)  หมายถึง  การสั่งงานของระบบประสาทกับระบบกล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์กัน
ดี  สามารถปฏิบัติตัวหรือเคลื่อนไหวได้ตามค าสั่งของจิตใจได้เป็นอย่างดี 

8. ความเร็ว (Speed) หมายถึง ความสามารถที่จะท าการเคลื่อนที่ในลักษณะเดียวกันใน
เวลาสั้นที่สุด  เช่น  วิ่งเร็ว 

9. การทรงตัว (Balance) หมายถึง ความสามารถในการประสานระหว่างระบบประสาทกับ
ระบบกล้ามเนื้อในขณะที่ร่างกายปฏิบัติงาน สามารถทรงตัวในท่าใด ๆ  ด้วยมือหรือเท้าก็ได้ มี 2 
ลักษณะ คือ 

- การทรงตัวอยู่กับที ่(Static balance) เช่น ยืนขาเดียว 
- การทรงตัวขณะเคลื่อนที่ (Dynamic balance) เช่น การเดินบนรางรถไฟ การไต่ลวด 

10. ความแม่นย า (Accuracy) คือ ความสามารถที่จะบังคับการเคลื่อนไหวไปตาม
จุดมุ่งหมายที่ต้องการได้  เช่น  การยิงประตูบาสเกตบอล การจอดรถในที่บังคับ 
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11. ความต้านทานโรค (Resistance to disease) หมายถึง ความสามารถของร่างกายที่
จะต้านทานโรคได้ดีที่สุดเท่าท่ีจะเป็นได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ กรรมพันธุ์ อาหาร การพักผ่อน การออกก าลัง
กาย และสุขนิสัยของบุคคลนั้น 

หลักในการเลือกแบบทดสอบและด าเนินการทดสอบ 
การทดสอบความสามารถ ทดสอบทักษะความช านาญ และทดสอบการท างานของอวัยวะ

บางส่วน  เช่น  กล้ามเนื้อหัวใจ อัตราการเต้นของหัวใจ ความจุปอด หรือก าลังความแข็งแกร่งของ
กล้ามเนื้อแขนหรือขามีความจ าเป็นต้องใช้เครื่องมือแบบทดสอบต่างๆ กัน เช่น 

- การทดสอบความแข็งแกร่งหรือความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Strength  Test) 
- การทดสอบสมรรถภาพทางกลไก (Motor  Fitness  Test) 
- การทดสอบสมรรถภาพทางกลไกท่ัวไป (General  Motor  Fitness  Test) 
- การทดสอบสมรรถภาพของระบบหมุนเวียนโลหิต (Cardio-Vascular  Test) 
- การทดสอบทักษะทางกีฬา (Sport  Skill  Test) 
- การทดสอบสมรรถภาพทางกาย (AAHPER  Physical  Fitness  Test) 
- การทดสอบสมรรถภาพทางกายมาตรฐานระหว่างประเทศ (International  

Committee  for  the  Standardization  of  Physical  Fitness  Test) 
การทดสอบต่าง ๆ  เหล่านี้ถ้าจะให้ได้ผลถูกต้องและมีความแน่นอนมากท่ีสุด          

ก็จะต้องรู้จักเลือกแบบทดสอบที่ดี  มีความเที่ยงตรง  ให้ผลเชื่อถือได้มีเทคนิคในการทดสอบที่เป็น
มาตรฐาน ตลอดจนต้องศึกษาวิธีการทดสอบ ทราบขั้นตอนการด าเนินการทดสอบ นับตั้งแต่การ
เตรียมการจัดหาอุปกรณ์ จัดสถานที่ แบบบันทึกการทดสอบ การด าเนินการทดสอบ ควรจะได้ด าเนิน
เป็นตอนๆ ดังต่อไปนี้ 

1) ทราบความมุ่งหมายของการทดสอบว่าจะทดสอบเพ่ือดู Strength, Endurance, 
Speed ฯลฯ 

2) เลือกข้อทดสอบท่ีสามารถวัดในสิ่งที่ต้องการทดสอบ 
3) เขียนหัวข้อ และวิธีการทดสอบ 
4) จัดสถานที่ให้เหมาะสมกับข้อทดสอบต่างๆ ที่เตรียมไว้ 
5) จัดหาอุปกรณ์ประกอบการทดสอบ และศึกษาวิธีการที่จะท าการทดสอบ 
6) ท าการทดสอบให้ถูกต้องตามวิธีการที่ได้เตรียมไว้ 
7) บันทึกผล แล้วน ามาวิเคราะห์ผล 
8) แจ้งผลการวิเคราะห์ให้ผู้รับการทดสอบทราบโดยเร็ว 
9) ติดตามผล ว่าพนักงานจ านวนเท่าไรที่ยังต้องเสริมสร้างหรือต้องช่วยเหลือเป็น

พิเศษ จ านวนเท่าไรอยู่ในเกณฑ์ดี และจะส่งเสริมข้ึนอีกอย่างไร 

1. การทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่าย 
การทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่าย  โดยไม่จ าเป็นต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์มากหรือมี

ราคาแพง  โดยจะมีการทดสอบในหลายด้าน คือ ขนาดของร่างกาย ความอ่อนตัว ความแข็งแรง
อดทนของกล้ามเนื้อ ความอดทนของระบบหายใจและการไหลเวียนของเลือด 
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2. การวัดขนาดของร่างกาย เพ่ือดูความสัมพันธ์ระหว่างน้ าหนักตัวกับส่วนสูง  
สัดส่วนระหว่างเอวกับสะโพก ว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด โดยการทดสอบค่าดัชนีความหนา
ของร่างกาย (Body Mass Index: BMI) และค่าสัดส่วนรอบเอวต่อรอบสะโพก (HWR : Waist-to-hip 
ratio) 

3. การวัดความอ่อนตัว เพ่ือดูการยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ เอ็นยึดข้อ เอ็นกล้ามเนื้อ  
ตลอดมุมการเคลื่อนไหวของข้อต่อในร่างกาย  มีวิธีการทดสอบ 2 วิธี  คือ การแตะมือด้านหลัง 
(Shoulder girdle flexibility Test)  และ นั่งงอตัว (Sit and reach test) 

4. ทดสอบความแข็งแรงอดทนของกล้ามเนื้อ เพ่ือดูการออกแรงท างานของ 
กล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่องและรวดเร็วในระยะเวลาจ ากัด มีการทดสอบ  2  วิธีคือ  นอนยกตัวขึ้น 
(Abdominal curls) และการดันพื้น(Push-Ups) 

5. ทดสอบความอดทนของระบบหายใจและการไหลเวียนเลือด เมื่อทุกส่วนของ 
ร่างกายท างานอย่างต่อเนื่อง มีวิธีทดสอบโดยการก้าวขึ้น-ลง นาน 3 นาที (Three – Minute Step 
Test) 
 2. การประเมินผลจากการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 เมื่อท าการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนเป็นรายบุคคลและบันทึกผลการทดสอบ
ลงในบันทึกที่ก าหนดแล้ว ให้น าผลที่ ได้ คือผลการชั่งน้ าหนักและวัดส่ วนสูง ผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายแต่ละรายไปเทียบกับเกณฑ์ที่ก าหนดตามตาราง เพ่ือเป็นการประเมินผลว่า
นักเรียนมีการเจริญเติบโตสมส่วนหรือไม่ และมีสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับใดโดยการบันทึกผล
การประเมินให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. การประเมินการเจริญเติบโต เมื่อน าข้อมูลเทียบกับเกณฑ์ตามตารางแล้วให้ท า
เครื่องหมาย ถูก ลงใน วงกลม หน้าข้อความแสดงการเจริญเติบโต ผอม สมส่วน หรืออ้วน ตามความ
เป็นจริง 
  2. การประเมินสมรรถภาพทางกายเมื่อน าผลการทดสอบเทียบกับเกณฑ์ก าหนดแล้ว  
ให้บันทึกผลค่าระดับสมรรถภาพทางกาย (บันทึกค่าคะแนน) แต่ละรายการลงในใบบันทึกผลรวมค่า
คะแนนที่แสดงระดับสมรรถภาพทางกายทุกรายการและบันทึกไว้น าผลรวมของค่าระดับสมรรถภาพ
ทางกายมาหาค่าเฉลี่ย  ท าให้ทราบระดับสมรรถภาพทางกายโดยรวมของนักเรียนแต่ละคนว่าอยู่
ระดับใด 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
 การด าเนินการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ  ได้คัดเลือกเครื่องมือที่ใช้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย  ตามแนวที่กรมพลศึกษาท าการวิจัยไว้ 
ซึ่งโรงเรียนสามารถด าเนินการได้โดยไม่ยาก แยกกลุ่มอายุดังนี้ 
  1.  แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ 4-6ปี มีการทดสอบจ านวน 4 
รายการ ดังนี้ 
   1.1  งอตัวข้างหน้า 
   1.2  ยืนเขย่งปลายเท้า 
   1.3  ยืนกระโดดไกล 
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   1.4  วิ่ง 20 เมตร 
      ในการท าการทดสอบสมรรถภาพทางกาย  จะต้องมีการชั่งน้ าหนัก  และวัดส่วนสูงด้วย
เพ่ือดูสภาพความสมบูรณ์ของร่างกาย  ส าหรับแบบทดสอบที่ใช้กับนักเรียนอายุ 4 -6 ปี มีจ านวน 4 
รายการ ดังนี้ 

1.1 งอตัวข้างหน้า 

 
 วัตถุประสงค์ 
  วัดความอ่อนตัว 
 อุปกรณ์ 
  1)  ม้าวัดความอ่อนตัว   1   ตัว  (มีที่ยันเท้าและมาตราวัดระยะทางเป็น + และ –  
ถึง 30 ซม.  จุด ”0” อยู่ตรงที่ยันเท้า 
 เจ้าหน้าที่ 
  ผู้วัดระยะ  1  คน  ผู้บันทึก  1  คน 
 วิธีการ 
  ให้ผู้รับการทดสอบนั่งเหยียดขาตรง  สอดเท้าเข้าใต้ม้าวัด  โดยเท้าตั้งฉากกับพ้ืน
และชิดกัน  ฝ่าเท้าจรดแนบกับที่ยันเท้า  เหยียดแขนตรงขนานกับพื้นแล้วค่อย ๆ ก้มตัวไปข้างหน้าให้
มืออยู่บนม้าวัดจนไม่สามารถก้มได้ต่อไป  ให้ปลายมือเสมอกัน  และรักษาระยะไว้ได้นาน  2  วิ นาที  
อ่านระยะจากจุด “0”  ถึงปลายมือ  ( ห้ามโยกตัวหรืองอตัวแรงๆ ) 

การบันทึก 
  บันทึกระยะเป็นเซนติเมตร  ถ้าเหยียดจนปลายมือเลยปลายเท้าบันทึกค่าเป็นบวก  
ถ้าไม่ถึงปลายเท้าค่าเป็นลบ  ใช้ค่าท่ีดีกว่าจากการประลอง  2  ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



67 

 

1.2 ยืนเขย่งปลายเท้า 

                                                        
  

วัตถุประสงค์ 
  วัดการทรงตัว 
 อุปกรณ์ 
  1) พื้นเรียบ 
  2) นาฬิกาจับเวลาอ่านละเอียด  1/100  วินาที 
 เจ้าหน้าที่ 
  ผู้จับเวลา  1  คน ผู้บันทึก  1  คน 
 วิธีการ 
  ให้ผู้รับการทดสอบยืนตรงเท้าชิดกัน  ยกแขนทั้งสองเหยียดไปด้านหน้าขนานกับพ้ืน
คว่ าฝ่ามือลง   เขย่งส้นเท้าทั้งสองขึ้นจากพ้ืนยืนด้วยปลายเท้า  ยืนทรงตัวอยู่ในลักษณะนี้ให้นิ่งและ
นานที่สุด  โดยไม่ให้มือและเท้าเคลื่อนไปจากต าแหน่งเดิมหรือส้นเท้าลดลงแตะพ้ืน แขนทั้งสองต้อง
เหยียดขนานกับพ้ืนตลอดเวลาที่จับเวลาทดสอบ  หากส้นเท้าขยับลดลงให้หยุดจับเวลา ให้ประลอง  2  
ครั้ง  เอาครั้งที่เวลาดีที่สุด 
 การบันทึก 
  1) จับเวลาเมื่อเริมเขย่งส้นเท้า  ทั้งสองขึ้นจากพ้ืน 
  2) หยุดจับเวลาเมื่อไม่สามารถทรงตัวอยู่นิ่งได้ 
  3) บันทึกเวลาที่ท าได้เป็นวินาทีทศนิยมสองต าแหน่ง  หรือนาทีและวินาที 
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1.3 ยืนกระโดดไกล 

 
 วัตถุประสงค์ 
  วัดความแข็งแรง และพลังกล้ามเนื้อขาและสะโพก 
 อุปกรณ์  
  1) แผ่นยางยืนกระโดดไกล  และเบาะรอง 
  2) ไม้วัด 
  3) กระบะใส่ผงปูนขาว 

 เจ้าหน้าที่ 
  ผู้วัดระยะ  1  คน   ผู้บันทึก  1  คน   ผู้จัดท่า  1  คน 

 วิธีการ 
  ให้ผู้รับการทดสอบเหยียบผงปูนขาวด้วยส้นเท้า  แล้วยืนปลายเท้าทั้งสองชิด
ด้านหลังของเส้นเริ่มบนแผ่นยาง  หรือบนพ้ืนดินที่เรียบไม่ลื่น  เหวี่ยงแขนไปข้างหน้าอย่างแรงพร้อม
กับกระโดดด้วยเท้าทั้งสองข้างไปข้างหน้าให้ไกลที่สุด 
  ใช้ไม้วัดทาบตั้งฉากกับเส้นเริ่มและขนานกับขีดบอกระยะวัดจนถึงรอยส้นเท้าที่ใกล้
เส้นเริ่มต้นมากท่ีสุด  อ่านระยะจากขีดบอกระยะ  กรณีผู้รับการทดสอบเสียหลักหงายหลัง  ก้น  หรือ
มือแตะพ้ืนให้ประลองใหม่ 
 การบันทึก 
  บันทึกระยะทางเป็นเซนติเมตร  เอาระยะท่ีไกลจากการกว่าประลอง  2 ครั้ง 
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1.4   ว่ิง  20  เมตร 

  
 วัตถุประสงค์ 
  วัดความเร็ว 
 อุปกรณ์ 
  1)  นาฬิกาจับเวลาอ่านละเอียด  1/100  วินาที 
  2)  ทางวิ่งเรียบ  20  เมตร  มีเส้นเริ่มและเส้นชัย 
  3)  ธงแดง 
 วิธีทดสอบ 
  เมื่อผู้ปล่อยตัวให้สัญญาณ  “เข้าท่ี”  ให้ผู้รับการทดสอบยืนให้ปลายเท้าข้างหนึ่งข้าง
ใดชิดเส้นเริ่ม เมื่อพร้อมแล้วให้สัญญาณปล่อยตัวผู้รับการทดสอบออกวิ่งเต็มที่จนผ่านเส้นชัย ให้
ประลอง 2 ครั้ง ใช้ครั้งที่เวลาดีที่สุด 

 การบันทึก 
  บันทึกเวลาเป็นวินาทีและทศนิยมสองต าแหน่ง 
 หมายเหตุ 
  1)  ไม่ใช้รองเท้าตะปู 
  2)  ทางวิ่งควรเรียบตรงอยู่ในสภาพที่ดี 
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ใบบันทึกผล 
การทดสอบสมรรถภาพทางกายนักเรียน 
(ใช้ส าหรับนักเรียนอายุ 4, 5 และ 6 ปี) 

 
ชื่อ.............................................................................โรงเรียน.................................... ....................... 
อ าเภอ................................................ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา....................................................  
 อายุ....................ปี   เพศ       ชาย  หญิง 
 น้ าหนัก......................กิโลกรัม ส่วนสูง....................................เซนติเมตร 
 ผลสัดส่วนของร่างกายเทียบจากน้ าหนักและส่วนสูง (ตามเกณฑ์ของกรมอนามัย) 
        ผ  ผอม               สมส่วน      อ้วน 
ที ่ รายการ ผลการทดสอบ หน่วย ค่าระดับสมรรถภาพ

ทางกาย 
1 งอตัวข้างหน้า .......................................... เซนติเมตร ................................ 
2 ยืนเขย่งปลายเท้า .......................................... นาทีและวินาที ................................ 
3 ยืนกระโดด .......................................... เซนติเมตร ................................ 
4 วิ่ง 20 เมตร .......................................... วินาที ................................ 
รวมค่าระดับสมรรถภาพทางกาย ................................ 
ค่าเฉลี่ยระดับสมรรถภาพทางกาย ................................ 
เกณฑ์การเจริญเติบโตตามสัดส่วนของน้ าหนักและส่วนสูง 

รายละเอียดการเจริญเติบโตตามสัดส่วนของน้ าหนักและส่วนสูง มีรายละเอียดตามตาราง 

ตารางท่ี 2 เกณฑ์การเจริญเติบโตของนักเรียนไทย  เทียบจากสัดส่วนของน้ าหนักและส่วนสูงของกรม
อนามัย กระทรวงศึกษาธิการ 

ส่วนสูง 
( ซม.) 

น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเพศชาย ( 
กก.) 

น้ าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูงของเพศหญิง (  
กก.) 

ผอม สมส่วน อ้วน ผอม สมส่วน อ้วน 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

ต่ ากว่า 11.1 
ต่ ากว่า 11.3 
ต่ ากว่า 11.5 

ต่ ากว่า 11.7 
ต่ ากว่า 12.0 
ต่ ากว่า 12.2 
ต่ ากว่า 12.4 
ต่ ากว่า 12.6 
ต่ ากว่า 12.8 
ต่ ากว่า 13.1 

11.1-15.9 
11.3-16.2 
11.5-16.5 
11.7-16.8 
12.0-17.2 
 12.2-17.5 
12.4-17.8 
12.6-18.4 
12.8-18.4 
13.1-18.7 

มากกว่า15.9 
มากกว่า16.2 
มากกว่า16.5 
มากกว่า16.8 
มากกว่า17.2 
มากกว่า17.5 
มากกว่า17.8 
มากกว่า18.1 
มากกว่า18.4 
มากกว่า18.7 

ต่ ากว่า 10.8 
ต่ ากว่า 11.0 
ต่ ากว่า 11.2 

ต่ ากว่า 11.4 
ต่ ากว่า 11.6 
ต่ ากว่า 11.8 
ต่ ากว่า 12.1 
ต่ ากว่า 12.3 
ต่ ากว่า 12.5 
ต่ ากว่า 12.7 

10.8-15.5 
11.0-15.8 
11.2-16.1 
11.4-16.4 
11.6-16.7 
11.8-17.0 
12.1-17.3 
12.3-17.7 
12.5-18.0 
12.7-18.4 

มากกว่า15.5 
มากกว่า15.8 
มากกว่า16.1 

มากกว่า16.4 
มากกว่า16.7 
มากกว่า17.0 
มากกว่า17.3 
มากกว่า17.7 
มากกว่า18.0 
มากกว่า18.4 
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100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 

ต่ ากว่า 13.3 
ต่ ากว่า 13.5 
ต่ ากว่า 13.8 
ต่ ากว่า 14.0 
ต่ ากว่า 14.2 
ต่ ากว่า 14.5 
ต่ ากว่า 14.6 
ต่ ากว่า 14.9 
ต่ ากว่า 15.1 
ต่ ากว่า 15.4 
ต่ ากว่า 15.7 
ต่ ากว่า 16.0 
ต่ ากว่า 16.2 
ต่ ากว่า 16.5 
ต่ ากว่า 16.8 
ต่ ากว่า 17.1 
ต่ ากว่า 17.4 
ต่ ากว่า 17.7 
ต่ ากว่า 18.1 
ต่ ากว่า 18.4 
ต่ ากว่า 18.7 
ต่ ากว่า 19.0 
ต่ ากว่า 19.4 
ต่ ากว่า 19.7 
ต่ ากว่า 20.1 
ต่ ากว่า 20.4 
ต่ ากว่า 20.8 
ต่ ากว่า 21.2 
ต่ ากว่า 21.5 
ต่ ากว่า 21.9 
ต่ ากว่า 22.2 
ต่ ากว่า 22.6 
ต่ ากว่า 23.1 
ต่ ากว่า 23.5 
ต่ ากว่า 23.9 
ต่ ากว่า 24.4 

13.3-19.0 
13.5-19.3 
13.8-13.6 
14.0-19.9 
14.2-20.3 
14.5-20.6 
 14.6-21.0 
14.9-21.4 
15.1-21.7 
15.4-22.1 
15.7-22.7 
16.0-23.1 
16.2-23.5 
16.5-24.0 
16.8-24.5 
17.1-25.0 
17.4-25.5 
17.7-26.1 
18.1-26.6 
18.4-27.2 
18.7-27.2 
18.7-27.9 
19.0-28.5 
19.4-29.1 
19.7-29.7 
20.1-30.4 
20.4-31.0 
20.8-31.7 
21.2-32.6 
21.5-33.3 
21.9-34.1 
22.2-35.0 
22.6-35.9 
23.1-36.8 
23.5-37.8 
23.9-38.7 

มากกว่า19.0 
มากกว่า19.3 
มากกว่า19.6 
มากกว่า19.9 
มากกว่า20.3 
มากกว่า20.6 
มากกว่า21.0 
มากกว่า21.4 
มากกว่า21.7 
มากกว่า22.1 
มากกว่า22.7 
มากกว่า23.1 
มากกว่า23.5 
มากกว่า24.0 
มากกว่า24.5 
มากกว่า25.0 
มากกว่า25.5 
มากกว่า26.1 
มากกว่า26.6 

มากกว่า27.2 
มากกว่า27.9 
มากกว่า28.5 

มากกว่า29.1 
มากกว่า29.7 
มากกว่า30.4 
มากกว่า31.0 
มากกว่า31.7 
มากกว่า32.6 
มากกว่า33.3 
มากกว่า34.1 
มากกว่า35.0 
มากกว่า35.9 
มากกว่า36.8 
มากกว่า37.8 
มากกว่า38.7 
มากกว่า39.6 

ต่ ากว่า 13.0 
ต่ ากว่า 13.2 
ต่ ากว่า 13.4 
ต่ ากว่า 13.5 
ต่ ากว่า 13.8 
ต่ ากว่า 14.0 
ต่ ากว่า 14.3 
ต่ ากว่า 14.5 
ต่ ากว่า 14.8 
ต่ ากว่า 15.0 
ต่ ากว่า 15.3 
ต่ ากว่า 15.5 
ต่ ากว่า 15.8 
ต่ ากว่า 16.1 
ต่ ากว่า 16.4 

ต่ ากว่า 16.7 
ต่ ากว่า 16.9 
ต่ ากว่า 17.2 
ต่ ากว่า 17.5 
ต่ ากว่า 17.8 
ต่ ากว่า 18.2 
ต่ ากว่า 18.5 
ต่ ากว่า 18.8 
ต่ ากว่า 19.1 
ต่ ากว่า 19.5 
ต่ ากว่า 19.8 
ต่ ากว่า 20.0 
ต่ ากว่า 20.4 
ต่ ากว่า 20.7 
ต่ ากว่า 21.1 
ต่ ากว่า 21.4 
ต่ ากว่า 21.8 
ต่ ากว่า 22.2 
ต่ ากว่า 22.6 
ต่ ากว่า 23.0 
ต่ ากว่า 23.3 

13.0-18.7 
13.2-19.1 
13.4-19.4 
13.5-19.8 
13.8-20.1 
14.0-20.5 
14.3-20.9 
14.5-21.3 
14.8-21.7 
15.0-22.2 
15.3-22.6 
15.5-23.1 
15.8-23.5 
16.1-24.0 
16.4-24.5 
16.7-25.0 
16.9-25.3 
17.2-25.7 
17.5-26.7 
17.8-27.4 
18.2-28.1 
18.5-28.7          
18.8-29.4 
19.1-30.2 
19.5-30.9 
19.8-31.8 
20.0-32.6 
20.4-33.4 
20.7-34.2 
21.1-35.2 
21.4-36.1 
21.8-37.0 
22.2-37.9 
22.6-38.8 
23.0-39.9 
23.3-40.8 

มากกว่า18.7 
มากกว่า19.1 
มากกว่า19.4 
มากกว่า19.8 
มากกว่า20.1 
มากกว่า20.5 
มากกว่า20.9 
มากกว่า21.3 
มากกว่า21.7 
มากกว่า22.2 
มากกว่า22.6 
มากกว่า23.1 

มากกว่า23.5 
มากกว่า24.0 
มากกว่า24.5 
มากกว่า25.0 
มากกว่า25.3 
มากกว่า25.7 
มากกว่า26.7 

มากกว่า27.4 
มากกว่า28.1 
มากกว่า28.7 
มากกว่า29.4 
มากกว่า30.2 
มากกว่า30.9 
มากกว่า31.8 
มากกว่า32.6 
มากกว่า33.4 
มากกว่า34.2 
มากกว่า35.2 
มากกว่า36.1 
มากกว่า37.0 
มากกว่า37.9 
มากกว่า38.8 
มากกว่า39.9 
มากกว่า40.8 



72 

 

136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 

ต่ ากว่า 24.8 
ต่ ากว่า 25.3 
ต่ ากว่า 25.7 
ต่ ากว่า 26.2 
ต่ ากว่า 26.6 
ต่ ากว่า 27.1 
ต่ ากว่า 27.6 
ต่ ากว่า 28.1 
ต่ ากว่า 28.6 
ต่ ากว่า 29.2 
ต่ ากว่า 29.7 
ต่ ากว่า 30.3 
ต่ ากว่า 30.9 
ต่ ากว่า 31.5 
ต่ ากว่า 32.1 
ต่ ากว่า 32.8 
ต่ ากว่า 33.3 
ต่ ากว่า 34.0 
ต่ ากว่า 34.6 
ต่ ากว่า 35.3 
ต่ ากว่า 36.0 
ต่ ากว่า 36.7 
ต่ ากว่า 37.4 
ต่ ากว่า 38.1 
ต่ ากว่า 38.7    
ต่ ากว่า 39.5 
ต่ ากว่า 40.2 
ต่ ากว่า 40.9 
ต่ ากว่า 41.6 
ต่ ากว่า 42.3 
ต่ ากว่า 43.1 
ต่ ากว่า 43.8 
ต่ ากว่า 44.5 
ต่ ากว่า 45.1 
ต่ ากว่า 45.8 
ต่ ากว่า 46.5 

24.4-39.6 
24.8-40.5 
25.3-41.4 
25.7-42.4 
26.6-44.1 
27.144.9 
27.6-45.7 
28.1-46.5 
28.6-47.3 
29.2-48.2 
29.7-49.0 
30.3-49.9 
30.9-50.8 
31.5-51.6 
32.1-52.4 
32.8-53.2 
33.3-54.0 
34.0-54.8 
34.6-55.6 
35.3-56.4 
36.0-57.2 
36.7-58.0 
37.4-58.8 
38.1-59.7 
38.7-60.4 
39.5-61.2 
40.2-62.0 
40.9-62.8 
41.6-63.6 
42.3-64.4      
43.1-65.2 
43.8-66.0 
44.566.8 
45.1-67.6 
45.8-68.3      
46.5-69.1 

มากกว่า40.5 
มากกว่า41.4 

มากกว่า42.4 
มากกว่า43.2 
มากกว่า44.1 
มากกว่า44.9 
มากกว่า45.7 
มากกว่า46.5 
มากกว่า47.3 
มากกว่า48.2 
มากกว่า49.0 
มากกว่า49.9 
มากกว่า50.8 

มากกว่า51.6 
มากกว่า52.4 
มากกว่า53.2 

มากกว่า54.0 
มากกว่า54.8 
มากกว่า55.6 
มากกว่า56.4 
มากกว่า57.2 
มากกว่า58.0 
มากกว่า28.8 
มากกว่า59.7 
มากกว่า60.4 
มากกว่า61.2 
มากกว่า62.0 
มากกว่า62.8 

มากกว่า63.6 
มากกว่า34.4 
มากกว่า65.2 
มากกว่า66.0 
มากกว่า66.8 
มากกว่า67.6 
มากกว่า68.3 
มากกว่า69.1 

ต่ ากว่า 23.8 
ต่ ากว่า 24.2 
ต่ ากว่า 24.7 

ต่ ากว่า 25.2 
ต่ ากว่า 25.8 
ต่ ากว่า 26.2 
ต่ ากว่า 26.8 
ต่ ากว่า 27.4 
ต่ ากว่า 28.1 
ต่ ากว่า 28.7 
ต่ ากว่า 29.4 
ต่ ากว่า 30.2 
ต่ ากว่า 30.9 
ต่ ากว่า 31.5 
ต่ ากว่า 32.3 
ต่ ากว่า 33.1 
ต่ ากว่า 33.8 
ต่ ากว่า 34.6 
ต่ ากว่า 35.3 
ต่ ากว่า 36.0 
ต่ ากว่า 36.7 
ต่ ากว่า 37.4 
ต่ ากว่า 38.1 
ต่ ากว่า 38.8 
ต่ ากว่า 39.5 
ต่ ากว่า 40.1 
ต่ ากว่า 40.8 
ต่ ากว่า 41.5 
ต่ ากว่า 42.1 
ต่ ากว่า 42.8 
ต่ ากว่า 43.6 
ต่ ากว่า 44.3 
ต่ ากว่า 45.1 
ต่ ากว่า 45.9 
ต่ ากว่า 46.8 

23.8-41.8 
24.2-42.7 
24.7-43.6 
25.5-44.6 
25.8-45.5 
26.2-46.6 
26.8-47.5 
27.4-48.4 
28.1-49.3 
28.7-50.3 
29.4-51.2 
30.2-52.1 
30.9-53.0 
31.5-53.8 
32.3-54.7 
33.1-55.5 
33.8-56.3 
34.6-57-1 
35.3-57.9 
36.0-58.7 
36.7-59.4 
37.4-60.1 
38.1-60.8 
38.8-61.4 
39.5-62.1 
40.1-62.7 
40.8-63.3 
41.5-64.0 
42.1-64.6 
42.8-65.1 
43.6-65.6 
44.3-66.2 
45.1-66.7 
45.9-67.3 
46.8-67.7 
 

มากกว่า41.8 
มากกว่า42.7 
มากกว่า43.6 
มากกว่า44.6 
มากกว่า45.5 
มากกว่า46.6 
มากกว่า47.5 
มากกว่า48.4 
มากกว่า49.3 
มากกว่า50.3 
มากกว่า51.2 
มากกว่า52.1 
มากกว่า53.0 
มากกว่า53.8 
มากกว่า54.7 
มากกว่า55.5 
มากกว่า56.3 
มากกว่า57.1 
มากกว่า57.9 

มากกว่า58.7 
มากกว่า59.4 
มากกว่า60.1 
มากกว่า60.8 
มากกว่า61.4 
มากกว่า62.1 
มากกว่า62.7 
มากกว่า63.3 
มากกว่า64.0 
มากกว่า64.6 
มากกว่า65.1 
มากกว่า65.6 
มากกว่า66.2 
มากกว่า66.7 
มากกว่า67.3 
มากกว่า67.7 

 



73 

 

172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 

ต่ ากว่า 47.2 
ต่ ากว่า 48.0 
ต่ ากว่า 48.7 
ต่ ากว่า 49.5 
ต่ ากว่า 50.2 
ต่ ากว่า 51.0 
ต่ ากว่า 51.8 
ต่ ากว่า 52.6 
ต่ ากว่า 53.4 

47.2-69.8 
48.0-70.5 
48.7-71.1 
49.5-71.8 
50.2-72.5 
51.0-73.2 
51.873.8 
52.6-74.5 
53.4-75.0      

มากกว่า69.8 
มากกว่า70.5 
มากกว่า71.1 
มากกว่า71.8 
มากกว่า72.5 
มากกว่า73.2 
มากกว่า73.8 
มากกว่า74.5 
มากกว่า75.0 

(ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมอนามัย. 2542:31-33) 

เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนไทยของกรมพลศึกษา 
กรมพลศึกษาได้ด าเนินการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาทางกายของนักเรียนไทยไว้ดังนี้ 
1.  เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนอายุ 4-6 ปี  ประเทศไทย 
ตารางท่ี 3  เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 4 ปี 

รายการ ดี ปานกลาง ต่ า 
1.  งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร) 4 ขึ้นไป 2-3.5 1.5 ลงมา 
2.  ยืนเขย่งปลายเท้า (วินาที) 8.51 ขึ้นไป 4.74-8.50 4.73 ลงมา 
3.  ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร) 78 ขึ้นไป 61-77 60 ลงมา 
4.  วิ่ง 20 เมตร  (วินาที) 5.33 ลงมา 5.34-6.98 6.99 ขึ้นไป 
(กรมพลศึกษา. 2543:161 ก.) 
ตารางท่ี 4  เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 4 ปี 

รายการ ดี ปานกลาง ต่ า 
1.  งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร) 4.5 ขึ้นไป 2.0-4.0 1.5 ลงมา 
2.  ยืนเขย่งปลายเท้า (วินาที) 10.96 ขึ้นไป 4.78-10.95 4.77 ลงมา 
3.  ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร) 69 ขึ้นไป 55-68 54 ลงมา 
4.  วิ่ง 20 เมตร  (วินาที) 5.00 ลงมา 5.01-8.41 8.42 ขึ้นไป 
(กรมพลศึกษา. 2543:162 ก.) 
ตารางท่ี 5  เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 5 ปี 

รายการ ดี ปานกลาง ต่ า 
1.  งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร) 4.5 ขึ้นไป 2.0-4.0 1.5 ลงมา 
2.  ยืนเขย่งปลายเท้า (วินาที) 9.66 ขึ้นไป 4.93-9.65 4.92 ลงมา 
3.  ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร) 95 ขึ้นไป 77-94 76 ลงมา 
4.  วิ่ง 20 เมตร  (วินาที) 4.90 ลงมา 4.91-5.81 5.82 ขึ้นไป 
(กรมพลศึกษา. 2543:163 ก.) 
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ตารางท่ี 6  มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 5 ปี 
รายการ ดี ปานกลาง ต่ า 

1.  งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร) 4.5 ขึ้นไป 2.0-4.0 1.5 ลงมา 
2.  ยืนเขย่งปลายเท้า (วินาที) 9.68 ขึ้นไป 4.87-9.67 4.86 ลงมา 
3.  ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร) 84 ขึน้ไป 68-83 67 ลงมา 
4.  วิ่ง 20 เมตร  (วินาที) 5.26 ลงมา 5.27-6.25 5.26 ขึ้นไป 
(กรมพลศึกษา. 2543:164 ก.) 
ตารางท่ี 7  มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนชายอายุ 6 ปี 

รายการ ดี ปานกลาง ต่ า 
1.  งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร) 4.5 ขึ้นไป 2.0-4.0 1.5 ลงมา 
2.  ยืนเขย่งปลายเท้า (วินาที) 11.17 ขึ้นไป 5.54-11.16 5.53 ลงมา 
3.  ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร) 107 ขึ้นไป 90-106 89 ลงมา 
4.  วิ่ง 20 เมตร  (วินาที) 4.47 ลงมา 4.48-5.42 5.43 ขึ้นไป 
(กรมพลศึกษา. 2543:165 ก.) 
ตารางท่ี 8  มาตรฐานสมรรถภาพทางกายนักเรียนหญิงอายุ 6 ปี 

รายการ ดี ปานกลาง ต่ า 
1.  งอตัวข้างหน้า (เซนติเมตร) 4.5 ขึ้นไป 2.0-4.0 1.5 ลงมา 
2.  ยืนเขย่งปลายเท้า (วินาที) 10.74ข้ึนไป 5021-173 5.20 ลงมา 
3.  ยืนกระโดดไกล (เซนติเมตร) 95 ขึ้นไป 79-94 78 ลงมา 
4.  วิ่ง 20 เมตร  (วินาที) 4.91 ลงมา 4.92-5.78 5.79ขึ้นไป 
(กรมพลศึกษา. 2543:166 ก.) 
 
สรุป 

กิจกรรมพลศึกษานับเป็นส่วนส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อคนทุกเพศทุกวัย 
โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ที่ก าลังอยู่ในวัยที่ก าลังพัฒนาการทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ 
ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ซึ่งเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ร่างกายแข็งแรง
สมบูรณ์ และทุก ๆ ด้าน เด็กปฐมวัยมีความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตามที่ตนเอง
ต้องการ ซึ่งได้แก่การแสดงออกทางการเคลื่อนไหว เล่นเป็นกลุ่ม เล่นโคลน เล่นทราย ปีนป่าย 
ตลอดจนกิจกรรมประเภทประกอบจังหวะ แต่ระยะของความสนใจเป็นเพียงระยะสั้น ๆ ดังนั้น
ครูผู้สอนจะต้องคอยเอาใจใส่ให้การดูแลในขณะที่เด็กก าลังปฏิบัติกิจกรรม และที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่งก็
คือวัสดุอุปกรณ์จะต้องมีความพร้อมและปลอดภัยในการเล่นอย่างไรก็ตาม  กิจกรรมพลศึกษาเป็น
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีเพราะกิจกรรมพลศึกษาเป็นกิจกรรมที่เล่นเป็นทีม เล่น
คนเดียว และเล่นเป็นคู่ จึงถือว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมการเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดีอีกกิจกรรม
หนึ่ง  
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แบบฝึกหัด 
1. นักศึกษาอธิบายประโยชน์ของกิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็ก ว่ามีอะไรบ้าง อธิบายมาให้

เข้าใจโดยละเอียด 

 2. ความต้องการของเด็กปฐมวัยทางด้านพลศึกษา มีความต้องการทางด้านใดบ้าง 
 3. บทบาทของครูในการจัดกิจกรรมพลศึกษา ควรจะมีบทบาทอย่างไร 

 4. ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับพลศึกษาในการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย จงอธิบายมาให้เข้าใจ 

 5. การออกก าลังกายส าหรับเด็ก มีอะไรบ้าง มีกี่ประเภท 
 6. ข้อแนะน าการออกก าลังกายส าหรับเด็ก 
 7. การทดสอบสมรรถภาพทางกายส าหรับเด็ก มีอะไรบ้างจงอธิบาย 

 

เอกสารอ้างอิงประจ าบท 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
 

หัวข้อเรื่อง 
  1. การเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
  2. การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ 
  3. ประเภทของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเชิงสร้างสรรค์ 
  4. องค์ประกอบของการเคลื่อนไหวประกอบเชิงสร้างสรรค์ 
  5. หลักการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเชิงสร้างสรรค์ 
  6. ข้อควรค านึงในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมาย ความส าคัญของเคลื่อนไหวแบบต่าง ๆ ได้อย่าง

ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายของกิจกรรมการเคลื่อนไหวประเภทต่าง ๆ  
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ

เด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องตามพัฒนาการของเด็กปฐมวัย 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. บรรยายสรุปเนื้อหา ยกตัวอย่างประกอบ และการน าไปประยุกต์ใช้ 
2. กิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย 
3. การอภิปรายร่วมกัน 
4. การสนทนา ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5. ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
6. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
3. แบบฝึกหัด 
4. บทความทางวิชาการ งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตความตั้งใจในการเรียน 
2. การอภิปรายซักถาม 
3. การน าเสนอ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
4. การท าแบบฝึกหัด 
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บทท่ี 4 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 

 
กิจกรรมพลศึกษานับเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญส าหรับเด็กปฐมวัยเป็นอันมาก  เพราะ

กิจกรรมพลศึกษาเป็นประสบการณ์ส่วนหนึ่ง ที่จะสร้างเสริมลักษณะนิสัยที่ดีแก่เด็ก โดยทั่วไป       
พลศึกษาเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่เน้นพัฒนาการด้านร่างกาย          
พลศึกษาอาจช่วยให้คนประสบความส าเร็จในชีวิต ช่วยให้เกิคความสุข ความพึงพอใจ หรืออาจท าให้
คนมีพฤติกรรมที่ดีเข้ากับสังคมได้โดยไม่ขัดแย้งกับผู้ อ่ืน  อย่างไรก็ตามพลศึกษาอาจท าให้คนมี
พฤติกรรมในทางลบ ถ้าการจัดพลศึกษาไม่ได้จัดอย่างเหมาะสมและถูกต้องตามหลักการในระดับ
ปฐมวัย ดังนั้นกิจกรรมพลศึกษาจึงถือว่าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือเป็นการพัฒนาร่างกาย
ให้สมบูรณ์และเเข็งแรง พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพที่ดี กิจกรรมพลศึกษาสามารถกระท าได้ทั้งใน
ร่มเเละกลางแจ้ง และตลอดระยะเวลาที่ไม่มีการกินและการนอนของเด็กปฐมวัย 

 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต้น 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต้น นับเป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับเด็กปฐมวัย ที่จะต้องเรียนรู้การ

เคลื่อนไหวพ้ืนฐานก่อนการกระท ากิจกรรมใด ๆ เพ่ือเป็นการเสริมความแข็งแรง ความคล่องตัวให้กับ
เด็ก ตลอคจนการวางรากฐานการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง 

การเคลื่อนไหวเบื้องต้น หมายถึง การน าทักษะการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติของมนุษย์มา
ประกอบจังหวะหรือเสียงดนตรี เป็นการวางรากฐานการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง เป็นการเสริมสร้างความ
แข็งแรง ความคล่องตัวและความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนี้อในการเคลื่อนไหว    
(ตวงพร ศิริสมบัติ 2539 หน้า 11). 

การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นพร้อม ๆ กับที่มนุษย์ได้ก่อก าเนิดขึ้นมาในโลก เพราะมนุษย์เรานั้นมี
ความเกี่ยวพันธ์อยู่กับจังหวะตลอดเวลา อาจเป็นจังหวะธรรมชาติหรือจังหวะการประกอบกิจกรรม
ประจ าวันของมนุษย์ ที่มนุษย์เรามีปฏิกิริยาตอบสนองจังหวะธรรมชาติ ดังนั้นการเคลื่อนไหวเบื้องต้น
ที่จะสร้างพ้ืนฐานการเคลื่อนไหวให้แก่เด็กปฐมวัย แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การเคลื่อนไหวที่อยู่
กับท่ี (Non Locomotor Movement) และการเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่ (Loconmotor Movement) 

 
1. การเคลื่อนไหวที่อยู่กับที่ (Non Locomotor Movement) 
การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ หมายถึง การเคลี่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยที่ร่างกายไม่ได้

เคลื่อนที ่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น การเหวี่ยงแขน ขา การหมุนแขน หมุนขา การก้ม การเงยการ
บิดล าตัว การผลัก ดึง ดัน เป็นต้น (สุรางศรี เมธานนท ์2528 หน้า 5 - 6) 

1.1 การก้มตัว (Bending) คือ การงอพับข้อต่าง ๆ ของร่างกาย ที่จะท าให้ร่างกาย 
ส่วนบนเข้ามาใกล้ส่วนล่างของร่างกาย 

1.2 การยืดหรือเหยียดตัว (Streeching) คือ การเคลื่อนไหวที่ตรงกันข้ามกับการก้ม 
ตัว โดยพยายามเหยียดทุกส่วนของร่างกายให้ได้มากท่ีสุด 
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1.3 การบิดตัว (Twisting) คือ การเคลื่อนไหวร่างกายโดยการบิดล าตัวท่อนบนไป 

รอบ ๆ 
1.4 การหมุนตัว (Tuming) คือ การหมุนตัวไปรอบ ๆ ร่างกาย มากกว่าบิดตัวโดย 

การหมุนรอบจุดใดจุดหนึ่ง 
1.5 การแกว่งหรือการเหวี่ยง (Swinging) คือ การเคลื่อนส่วนใดส่วนหนึ่งของ 

ร่างกาย แขน ขาล าตัว ให้เป็นรูปโค้ง หรือแบบลูกตุ้มนาฬิกา 
1.6 การเอียง (Swaying) คือ การพับล าตัวด้านข้างให้เป็นส่วนโค้งเข้าหากัน 
1.7 การดัน (Pushing) คือ การเคลื่อนโดยการออกแรงกด การดันมักเป็นการดัน 

ออกจากร่างกาย 
1.8 การดึง (Pulling) คือ การเคลื่อนไหวที่ตรงกันข้ามกับการดัน คือ การออกแรง 

ดึงเข้าหาร่างกายหรือฝันไปทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 
ท่าทางการเคลื่อนไหวต่าง ๆ เหล่านี้ สามารถจัดเป็นชุดเพ่ือให้เข้ากับบทเพลงหรือจังหวะได้

เช่น การฝึกท่ากายบริหารประกอบจังหวะได้ 
 
2. การเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่ (Locomotor Movenlent) 
การเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่ได้ หมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกาย โดยที่ร่างกายเคลื่อนที่จากที่

หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เช่น การเดิน การวิ่ง การกระโดค การลื่นไหล การกระโดดเขย่ง การเดิน 
(Walking) หมายถึง การถ่ายน้ าหนักตัวจากเท้าหนึ่ง ไปยังอีกเท้าหนึ่งในขณะเปลี่ยนน้ าหนักตัว     
เท้าข้างใดข้างหนึ่งจะอยู่บนพื้น และน้่่่หนักของเท้าท่ีลงสู่พ้ืนจะถ่ายจากส้นเท้าไปยังปลายเท้า 

2.1 การวิ่ง (Running) หมายถึง การก้าวเท้าสลับกันทีละข้าง โตยการถีบเท้าส่งขึ้น 
พ้นพื้นงอเข่าสูง ถ่ายน้ าหนักตัวจากเท้าหลังไปเท้าหน้า ลงสู่พื้นด้วยปลายเท้า และในขณะถ่ายน้ าหนัก
ตัวเท้าท้ังสองไม่อยู่บนพื้น  

2.2 การกระโดด (Jumping) หมายถึง การสปริงตัวขึ้นจากพ้ืนแล้วลงสู่พ้ืนด้วยเท้า 
ทั้งสองพร้อม ๆ กัน  

2.3 การลื่นไถล (Sliding) หมายถึง การเคลื่อนที่ไปทางด้านข้าง โดยก้าวเท้าข้างใด 
ข้างหนึ่งออกไปทางด้านข้าง แล้วลากเท้าอีกข้างหนึ่งไปชิด พร้อมกับเปลี่ยนน้ าหนักตัวมายังเท้าท่ีลาก
เข้ามาชิด  

2.4 การกระโดดเขย่ง (Hopping) หมายถึง การสปริงตัวขึ้นจากพ้ืนด้วยเท้าข้างใด 
ข้างหนึ่ง เเล้วลงสู่พื้นด้วยเท้าข้างเดิม  

2.5 การก้าวกระโดดเขย่ง (Step -hop) หมายถึง เป็นการรวมท่าการเดินกับท่าการ 
กระโดดเขย่งเข้าด้วยกัน เพ่ีอเคลื่อนที่ไปข้างหน้าและข้างหลัง  

2.6 การวิ่งสลับเท้า (Skipping) หมายถึง การน าเอาท่าทางการวิ่งกับการกระโดด 
เขย่งมารวมกัน 
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โดยการสปริงเท้าท้ังสองขึ้นพ้นพื้นพร้อมกับดึงเท้าที่อยู่ข้างหลังเอาไปไว้ข้างหน้า ลงสู่พ้ืนด้วยปลาย
เท้าท้ังสองพร้อมกัน เท้าจะสลับกันน าตลอดการเคลื่อนไหว ถ้าเคลื่อนไปข้างหน้าน้ าหนักตัวจะอยู่ที่
เท้าหน้า  

2.7 การควบม้า (Galloping) หมายถึง การก้าวเท้าใดเท้าหนึ่งน า แล้วก้าวอีกเท้า 
หนึ่งเข้าไปชิดส้นเท้าน า โดยน้ าหนักตัวจะอยู่ที่เท้าน า เท้าไหนน าจะต้องน าตลอดและปลายเท้าไม่เปิด 
เป็นการเคลื่อนท่ีไปข้างหน้า  

2.8 การท าสองก้าว (ก้าว - ชิด - ก้าว) (Two - Step) หมายถึง การก้าวเท้าไป 
ข้างหน้า ดึงอีกเท้าเข้าไปชิดเท้าเเรก ทิ้งน้ าหนักตัวไว้ที่เท้าหลัง แล้วก้าวเท้าเราไปข้างหน้า น้ าหนักตัว
อยู่ที่เท้าหน้าเสมอ  

2.9 การท าชาติช (Schottische) หมายถึง การน าเอาการเดินมารวมกับการกระโดด 
เขย่งโดยเดินไป 3 ก้าว แล้วกระโดดเขย่งด้วยเท้าที่ก้าวเป็นครั้งที่ 3 (ก้าว – ก้าว- ก้าว – กระโดด
เขย่ง) 

2.10 การท าโพลก้า (Polka) หมายถึง การน าาเอาท่า Two - step มารวมกับการ 
กระโดดเขย่งลักษณะการเดิน คือ ก้าว-ชิด - ก้าว - กระโดดเขย่ง 

1.11  โด - ซิ -โด (Do –si-Do) หมายถึง การเดินสวนทางไปมากับคู่เป็นวงกลม โดย 
เดินไปข้างหน้าไหล่ขวาเฉียดกัน เดินถอยหลังไหล่ซ้ายเฉียดกัน  

จะเห็นได้ว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าว เป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่จะท าให้เด็กปฐมวัยได้เคลื่อนไหว
ได้ถูกต้องตามหลักธรรมชาติ แต่ถ้าต้องการให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินและไม่เบื่อหน่ายต่อการปฏิบัติ 
จะต้องน าเอาจังหวะหรืออุปกรณ์หลาย ๆ อย่าง มาประกอบเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน 
 

การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ (Rhythmic Activities) 
การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ เป็นกิจกรรมแบบง่าย ๆ ที่สามารถน ามาใช้กับเด็กเล็ก ๆ ได้

เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเด็กในระดับปฐมวัย หรือเด็กประถมศึกษา เพราะเป็นกิจกรรมที่ส่งผลเสริมให้
เด็กได้แสดงออกอย่างอิสระ ตามความเข้าใจและความรู้สึกนึกคิด และยังเป็นการสนองความต้องการ
ตามธรรมชาติของเด็ก ยังให้ความสนุกสนาน ท าไห้เด็กได้เคลื่อนไหวได้ออกก าลังกาย กิจกรรม
ประเภทนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างเสริมพื้นฐานความคิดทางสมอง และพัฒการทางอารมณ์ 

การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ หมายถึง การที่ร่างกายและจิตใจของเด็กมีปฏิกิริยา
ตอบสนองต่อเสียงจังหวะดนตรี ซึ่งจังหวะนั้น หมายถึง อัตราการช้าเร็วของการเคลื่อนไหว อันอาจจะ
เกิดจากการตบมือ เคาะไม้ เคาะเหล็ก ตีกลอง ฉิ่ง ฉาบ เป็นต้น ชึ่งสอคคล้องกับกิจกรรมเข้าจังหวะ 
คือกิจกรรมที่เด็กมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงจังหวะ เสียงดนดรี และเสียงเพลง โดยแสดงท่าทาง
ประกอบหรือเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายให้เข้ากับจังหวะได้อย่างอิสระเสรี และผสมกลมกลืน 
เกิดอารมณ์และจิตใจคล้อยตามไปกับเสียงคนตรี เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาอวัยวะทุกส่วนของเด็กให้มี
ความสัมพันธ์อันดีในการเคลื่อนไหว ส่งเสริมให้เด็กได้รับความสนุกสนาน กล้าแสดงออกตามความคิด 
อารมณ์ต่าง ๆและจินตนาการของตนเองเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้เด็กได้แสดงอารมณ์ไม่ดีต่าง  ๆ โดยไม่
ต้องก้าวร้าวผู้อื่นนอกจากนี้ยังส่งเสริมการพัฒนาการทางด้านภาษาและสังคม ความร่วมมือในหมู่คณะ 
ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็ก เด็กกับเด็กให้มากข้ึน 
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กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ (Rhythmic Activities) หรืออาจจะเรียกอีกอย่างว่า 
การเคลื่อนไหวเชิงสร้างธรรค์ (creative Movement) เป็นการเคลื่อนไหวร่างกายอย่างอิสระที่
ส่งเสริมพัฒนาร่างกายเด็กทั้ง 4 ด้าน รวมทั้งการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก ทั้งการ
เคลื่อนไหวคนเดียวและเป็นกลุ่ม ที่เน้นการใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ โดยเริ่มจากการ
เคลื่อนไหวพ้ืนฐานอันประกอบด้วย การรู้จักส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย พ้ืนที่ จังหวะ ทิศทาง และระดับ
การส ารวจร่างกายเพ่ือให้สัมพันธ์กับพ้ืนที่และบุคคลที่อยู่รอบตัว เป็นการค้นพบว่าร่างกายท าอะไรได้
บ้าง และยอมรับร่างกายของตนและผู้อ่ืน รวมทั้งการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ มาประกอบการเคลื่อนไหว 
การเคลื่อนไหวจะน าไปสู่การส ารวจ คิดค้น การแก้ป้ญหา และการบ าบัด (Therapy) ส าหรับเด็กที่มี
ความต้องการพิเศษอีกด้วย 

คล๊าก (Clark) กล่าวว่า “ การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ ” (Creative Movement) หรือ
เรียกอีกอย่างว่า “ การเคลื่อนไหวเชิงส ารวจ  ” (Movement Exploration) เป็นการค้นพบว่า
ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างไรและความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายว่าท าอะไรได้บ้าง  การ
เคลื่อนไหวเป็นโอกาสให้เด็กเข้าใจและยอมรับร่างกายของตน  เพ่ิมการมีสติและสนุกสนานกับการ
เคลื่อนไหวอย่างอิสระ การเคลื่อนไหวยังน าไปสู่การเต้นร าอย่างสร้างสรรค์ หรือการเต้นร าพ้ืนบ้านซึ่ง
เป็นวิธีการและกระบวนการในการเเก้ปัญหาและการค้นพบสิ่งใหม่ ๆ 
 

1. การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเชิงสร้างสรรค์ 
1.1 ประเภทของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเชิงสร้างสรรค์ 
การเคลื่อนไหวร่างกายจัดเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่เริ่มมีขึ้นตั้งแต่เด็ก  ๆ อยู่ใน

ครรภ์เมื่อเด็กคลอดออกมาการเคลื่อนไหวก็เริ่มมีขึ้น เพ่ือตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ไปกลไกของการเคลื่อนไหว (Motor skills) เป็นการควบคุมร่างกายของเด็ก ซึ่งประกอบด้วยทักษะใน
การเคลื่อนไหวของร่างกาย เช่น การวิ่ง กระโดด ปีนป่าย ซึ่งเรียกว่า กล้ามเนื้อใหญ่ (Large Motor) 
หรือ (Gross Muscular skills) และกล้ามเนื้อเล็ก (Small Motor or Fine Motor skill) อันได้แก่ 
การเขียน การพิมพ์ดีด การใช้กรรไกร ซึ่งจากหลักการพัฒนาการแบบแผนในการพัฒนากลไกการ
เคลื่อนไหว จะแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล การพัฒนากลไกการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งส าคัญส าหรับการ
พัฒนาการของมนุษย์ เพราะการมีสุขภาพสมบูรณ์ขึ้นอยู่กับการพัฒนาร่างกาย  และทักษะการ
เคลื่อนไหวที่เหมาะสม ซ่ึงเด็กควรได้รับการสง่เสริม และให้โอกาสได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ที่เหมาะสม 

การเคลื่อนไหว สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ การแบ่งตามจุดมุ่งหมายของการ 
สอน และการแบ่งตามธรรมชาติของการเคลื่อนไหว ซึ่งการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ แบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ 

1) การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ (Non -Locomotor Movement) หมายถึง การเคลื่อนไหวส่วน
ต่าง ๆของร่างกายเมื่ออยู่ ณ จุดใดจุดหนึ่ง ไม่เคลื่อนออกจากจุดนั้นเลย ได้แก่ 

- การก้มตัว (Bending)  
- การเหยียดตัว (stretching)  
- การก้าวกระโดด (Jumping)  
- การกระโดดเขย่ง (Hopping)  
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- การวิ่งสลับเท้า (skipping)  
- การลื่นไถล (sliding)  
- การควบม้า (Galloping)  
- การก้าวชิด (Two step)  
- การวิ่งโหย่ง (Leaping) คือ การทิ้งน้ าหนักตัวลงบนเท้าหนึ่งแล้วสปริงตัวขึ้นจากพ้ืนด้วยเท้า

เดิมนั้น สวิงฉีกเท้าหนึ่งไปข้างหน้าเพื่อที่จะรับน้ าหนักตัวในขณะลงสู่พ้ืน 
การเคลื่อนไหวดังกล่าวข้างต้นเป็นการเคลื่อนไหวเช่นเดียวกับการเคลื่อนไหวพ้ีนฐาน แต่การ

เคลื่อนไหวประกอบจังหวะนี้ เป็นการเคลื่อนไหวที่น าเอาจังหวะเข้ามาประกอบให้การเคลื่อนไหวเกิด
ความสนุกสนาน เข้าจังหวะ ท าให้เด็กเกิดความเพลิดเพลินและกระท ากิจกรรมอย่างอิสระ ไม่เบื่อ
หน่ายเพียงแต่ครูคอยดูแล แนะน าให้ความช่วยเหลือ 

- การบิดตัว (Twisting) คือ การเคลื่อนไหวร่างกายโดยการบิดล าตัวส่วนบนไปรอบ ๆ แกน
ต้ัง 

- การหมุนตัว (Turning) คือ การหมุนตัวไปรอบ ๆ ร่างกายมากกว่าการบิดตัว ซึ่งท าให้เท้า 
ต้องหมุนตามไปด้วยข้างใดข้างหนึ่ง 

- การโยกตัว (Rocking) คือ การย้ายน้ าหนักตัวจากส่วนหนึ่งของร่างกายไปยังส่วนหนึ่งของ 
ร่างกาย โดยส่วนทั้งสองจะต้องแตะพื้น คนละครึ่งสลับกันไป 

- การแกว่งหรือการหมุนเหวี่ยง (swinging) คือ การเคลื่อนไหวส่วนใดส่วนหนึ่ง 
โดยหมุนรอบจุดใดจุดหนึ่งให้เป็นรูปโค้งหรือรูปวงกลม หรือแบบลูกตุ้มนาฬิกา เช่น การแกว่งแขน 
ขา ล าตัว ฯลฯ 

- การเอียง (swaying) คล้ายกับการโยก ส่วนโค้งจะเป็นโค้งเข้าหาพื้น การเอียงนี้จะไมรู้สึก 
ผ่อนคลายเหมือนกับการแกว่ง 

- การดัน (pushing) การเคลื่อนไหวโดยการดัน มักจะเป็นการดันออกจากร่างกาย เช่น การ 
ดันสิ่งของ หรือการกลิ้งของ 

- การดึง (pulling) คือ การเคลื่อนไหวที่ตรงกันข้ามกับการดัน คอ มักจะเป็นการดึงเข้า
ร่างกายหรือดึงไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งโดยเฉพาะ 

- การสั่น (shaking) คือ การเคลื่อนไหวที่มีการสั่นสะเทือนส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือ
ทุกส่วน เช่น ในการเต้นร าจะมีการจับหรือเขย่าการแสดงออกของการตกใจ หรือสั่นในการเต้น 

- การตี (striking) เป็นการเคลื่อนไหวทีมาเร็วแล้วหยุด 
2) การเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่ (Locomotor Movement) หมายถึง การเคลื่อนที่จากที่หนึ่ง

ไปยังอีกท่ีหนึ่ง ได้แก่ 
- การเดิน (walking) คือ การเคลื่อนที่ตามจังหวะ โดยการก้าวเท้าสลับกันไปในทิศทางใด 

ก็ได้ เข้าท่ีเป็นหลักจะสัมผัสอยู่กับพื้นตลอดเวลา จนกว่าการถ่ายน้ าหนักตัวไปยังอีกเท้าหนึ่งจนเสร็จ
สิ้นน้ าหนักตัวจะตกอยู่บนเท้าทั้ง 2 เท่า ๆ กัน ล าตัวตั้งตรงในลักษณะสบาย ๆ ปล่อยแขนให้อยู่ตาม
ธรรมชาติ การก้าวเท้าให้ก้าวเรียบ ๆ ไปตามจังหวะ 

- การวิ่ง (Running) คือ การเคลื่อนที่ตามจังหวะ โคยการก้าวเท้าสลับกันไปพร้อมกับเปลี่ยน
ถ่ายน้ าหนักตัวจากเท้าหนึ่งไปยังอีกเท้าหนึ่ง ในขณะที่มีการเปลี่ยนถ่ายตัวนั้น จะถีบเท้าส่งตัว 
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1.2 องค์ประกอบของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเชิงสร้างสรรค์ 
ในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเชิงสร้างสรรค์ มีองค์ประกอบที่ส าคัญหลาย

ประการดังนี้  
1) การรู้จักส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย (Part of Body) การเตรียมร่างกายให้พร้อม 

ทุกส่วน เพ่ือให้มีความคล่องตัว ถือว่าเป็นการปูพ้ืนฐานเบื้องต้นที่ส าคัญอย่างหนึ่ง เด็กจะต้องฝึกหัดให้
เข้าใจถึงลักษณะสภาพและการใช้ร่างกายของตนเองว่า ตนสามารถเคลื่อนไหวแต่ละส่วนได้อย่างไร 
ร่างกายส่วนไหนเรียกว่าอะไร อยู่ตรงไหน มีขนาดสั้นยาว เล็กใหญ่ แคบกว้างอย่างไร เช่น โค้ง งอ บิด 
เบี้ยว เอ้ียว เอียง หรือขยับเขยื่อนส่วนใดได้บ้าง ให้เด็กหัดท าท่า การฝึกหัดเช่นนี้เป็นการเตรียมตัว 
เด็กให้พร้อมที่จะเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) บริเวณและเนื้อท่ี (Space) การเคลื่อนไหวนั้นเป็นการขยับเขยื่อนร่างกาย 
บางส่วนหรือการเคลื่อนตัวย่อมต้องการบริเวณ และเนื้อที่ที่จะเคลื่อนไหวจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งอยู่
ตลอดเวลา บริเวณเนื้อที่ จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการเคลื่อนไหวร่างกาย ในเนื้อที่และบริเวณ
โดยรอบตัวนั้น มีจุดประสงค์ดังนี้ 

- เพ่ือให้เด็กเรียนรู้บริเวณเ[ละเนี้อที่รอบ ๆ ตัว 
- เพ่ือให้เด็กได้รู้ประโยชน์ในการใช้เนื้อที่และบริเวณในการเคลื่อนไหว 
- เพ่ือให้เด็กได้เข้าใจความหมายของค าวาบริเวณ และเนื้อที่โดยรอบ 

การใช้บริเวณและเนื้อที่จึงเป็นลักษณะพ้ืนฐานที่ต้องฝึกฝน บริเวณและเนื้อที่แบ่งเป็น 2 
ประเภทคือ เนื้อที่รอบ ๆ ตัวเอง (self space) และบริเวณสถานที่ทั่ว ๆ ไป (General space) เช่น 
เวที หรือห้องเรียน เป็นต้น 

3) ระดับของการเคลื่อนไหว (Level) การเคลื่อนไหวทุกชนิดหากไม่มีการเปลี่ยน 
ระดับ ความสวยงาม ความสมดุล ความเหมาะสม และท่าทางที่ไม่หลากหลายจะไม่เกิดขึ้น จะปรากฏ
แต่ความจ าเจซ้ าซาก ความแข็งกระด้างไม่น่าดู ท่าของนาฎศิลป์ต่าง ๆ จะมีการเปลี่ยนระดับของการ
เคลื่อนไหวตลอดเวลา เช่น เซิ้งอีสาน หรีอร ากลองยาว มีการก้ม เงย แขนโบกขึ้นลง ยืน นั่ง กระโดด 
เป็นต้นการเปลี่ยนระดับท า ให้เกิดท่าทางและการเคลื่อนไหวที่แตกต่างกันออกไป การที่เราจะให้เด็ก
เคลื่อนตัวทั้ง 3 ระดับ คือ สูง กลาง ต่ า นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะปกติเด็กจะเคลื่อนตัวอยู่ในระดับ
เดียวกันเท่านั้น การเริ่มปูพ้ืนฐานครูจะต้องใช้เทคนิควิธี เช่น การสมมุติให้เด็กเป็นสัตว์ สิ่งของอะไรก็
ได้ที่สูงที่สุดและที่ต่ าที่สุด การท าตัวเป็นลูกโป่งลอย ใบไม้ร่วงลงสู่พ้ืน ฯลฯ เป็นการท าให้เด็กเข้าใจ
ระดับเสียก่อน แล้วพยายามกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนระดับ 

4)  ทิศทางของการเคลื่อนไหว (Directlion) การเคลื่อนไหวย่อมมีทิศทางไป 
ข้างหน้า ไปข้างหลัง ไปข้าง ๆ หรือเคลื่อนตัว ได้รอบทิศ (คือหมุนตัวไปทุกทิศทาง) ถ้าไม่ได้รับการฝึก 
ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่มักจะเคลื่อนตัวไปข้างหน้าแค่เพียงอย่างเดียวการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กท าได้โดย
ให้เด็กเปลี่ยนทิศทางต่าง ๆ ตลอดเวลา จะช่วยให้ทุกคนเคลื่อนตัวไปโดยอิสระด้วยความเชื่อมั่นเป็น
ตัวของตัวเอง ทั้งนี้การที่เด็กสามารถเคลื่อนไหวเเละเปลี่ยนทิศทางได้นั้น เด็กจะได้รับความอิสระใน
การกระท าและความรู้สึก รวมทั้งการกระตุ้นด้วยปัญหาง่าย ๆ ไปสู่ปัญหาที่มากข้ึน 
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5) การฝึกจังหวะ (Rhythm) การท าจังหวะนั้นมิได้หมายถึง การก ากับจังหวะด้วย 
การตบมือเคาะเท้า หรือใช้เครื่องเคาะจังหวะอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น แต่หมายถึงการท าจังหวะด้วย
วิธีต่าง ๆ ซึ่งเป็นการขยับเขยื่อนเคลื่อนไหวร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง การเปล่งเสียงออกจากล าคอ การ
ท าให้ร่างกายส่วนต่าง ๆ เกิดเสียงก็ได้ทั้งสิ้น การท าจังหวะแบ่งออกเป็น 4 วิธี คือ 

5.1) การท าจังหวะด้วยการใช้ร่างกายส่วนต่าง ๆ (Body percussion) เริ่ม 
ด้วยการให้เขย่าขยับเขยื่อนร่างกายตามจังหวะ เช่น พยักหน้า โค้งศีรษะ ขยับปลายจมูก เป่าแก้ม 
ขยับศอก ฯลฯ แล้วฝึกให้ใช้ร่างกายที่ท าให้เกิดเสียงดังชัดเจนสี่แบบ คือ ตบมือ ตบตัก ตบเท้า ดีดนิ้ว 
ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเป็นเสียงประกอบได้อย่างชัดเจนกว่าส่วนอื่น ๆ นอกจากนั้นยังมีการ
แตะสัมผัสร่างกายล้วน ๆ หรือสลับท าร่างกายให้เกิดเสียง โดยให้เด็กคิดเองหรือช่วยกันคิดก็ได้ 

5.2) การท าจังหวะด้วยการเปล่งเสียง (voice percussion) คือ การใช้ 
ภาษาเป็นเครื่องมือการท าจังหวะ อาจเป็นพยางค์โดด ๆ ที่มีความหมาย เช่น อ่ีแอ อ่ีออ ตุ้ม ตุ๊บป่อง 
ฯลฯ เป็นค าที่มีความหมาย อาจเป็นชื่อคน สัตว์ สิ่งของ เช่น เด็กออกเสียงค าว่า มะนาว มะนาว 
มะนาว ก็เกิดเป็นจังหวะขึ้นมาในตัวของมันเอง 

5.3) การท าจังหวะด้วยการใช้เครื่องเคาะจังหวะเครื่องมือทุกชนิด ซึ่งเคาะ  
ตี ขยับเขย่า ใช้ท าจังหวะได้ ควรให้เด็กได้ส ารวจและหาเสียงจากเครื่องเคาะ ให้ได้เสียงมากที่สุด 

5.4) การท าจังหวะด้วยการเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวที่มีเสียง 
ประกอบเช่น การก้าวเท้าพร้อมตบมือ การย่อขาหรือการโยกตัว สลับซ้ายขวา ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ท าซ้ า
กันก็จะใช้เป็น จังหวะได้ 

1.3 หลักการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเชิงสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเบื้องต้น และช่วยให้เด็กได้มีโอกาสพัฒนาการทั้งในด้าน

ความรู้ความเข้าใจ และความรู้สึกนึกคิดในความสามารถของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของตัวเอง 
ตลอดจนในการที่จะช่วยให้เด็กได้มีการพัฒนาการในทักษะการเคลื่อนไหว ผู้สอนจะได้พิจารณาหลักท่ี
ส าคัญต่อไปนี้เป็นแนวทางประกอบ คือ 

1) การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัยควรจะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหว 

เที่เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กวัยนี้ เช่น การเคลื่อนไหวอยู่กับที่ มีการก้ม การเงย การบิดล าตัว   
การดึง การดัน การยก และอ่ืน ๆ กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ต้องเคลื่อนที่ ได้แก่ การเดิน การวิ่ง 
กระโดด การปีนป่าย เหล่านี้ เป็นต้น 

2) เด็กปฐมวัยเป็นวัยที่ต้องการการเคลื่อนไหวและอยากรู้อยากลองในความสามารถ 
ในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายของตนเองตลอดเวลา ฉะนั้นครูควรจะได้จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเบื้องต้น เพ่ือสนองความต้องการของเด็กวัยนี้ให้เพียงพอ 

3) การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวให้เด็กวัยนี้ ควรจัดให้เด็กได้มีประสบการณ์การ 
เคลื่อนไหวโดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการเคลื่อนไหวในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างกว้างขวางและให้
เป็นไปตามลักษณะและธรรมชาติของการเคลื่อนไหวของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเหล่านี้อย่างแท้จริง 

4) การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว ควรให้เป็นไปในลักษณะของการสร้างสรรค์ให้ 
มากที่สุด โดยครูควรจะตั้งปัญหาให้เด็กคิดเองและลองท าเอง มากกว่าที่ครูจะเป็นผู้สาธิตหรือบอกให้
ท าตาม 
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5) กิจกรรมการเคลื่อนไหวกวรจัดเป็นกิจกรรมที่มีความหมายต่อเด็ก ให้เด็กมีความ 
เข้าใจ และเห็นความเกี่ยวข้องในชีวิตประจ าวันที่ต้องใช้หรือประสบในชีวิตประจ าวันด้วย โดยครูควร
จะได้เน้นในแง่ของปริมาณและคุณภาพของการเคลื่อนไหวเหล่านั้นด้วยควบคู่กันไป 

6) การจัดกิจกรรมควรจะเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่ต้องได้กล้ามเนื้อใหญ่ของ 
ร่างกาย โดยส่วนรวมเป็นส าคญัก่อน เช่น กิจกรรมการเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการใช้กล้ามเนื้อล าตัว 
กล้ามเนื้อเเขนและขา เป็นต้น 

7) ควรส่งเสริมให้เด็กได้ส านึกในความสามารถในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของ 
ร่างกายทีต่นเองสามารถท าได้เป็นส าคัเญ ทั้งนี้เพ่ือที่จะช่วยให้เด็กได้มีความเชื่อมั่นในตนเองให้มาก
ที่สุดควบคู่กันไปด้วย 

8) ควรให้เด็กได้มีความเข้าใจ และส านึกในความแตกต่างระหว่างความสามารถของ 
แต่ละคน เด็กแต่ละคนจะมีอัตราการเรียนรู้ หรือการพัฒนาทางด้านความสามารถในการเคลื่อนไหว
ของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเหล่านี้แตกต่างกัน ฉะนั้นการเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของส่วนต่าง 
ๆ ของร่างกายเหล่านี้ของแต่ละคนจะเป็นไปตามอัตราการเรียนรู้ของตนเอง 

9) การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวของเด็ก ควรจะเป็นไปในบรรยากาศที่มีความ 
สนุกสนานเเละท้าทายตลอดเวลาการด าเนินกิจกรรม 

10) การจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายควรจะเป็นไปตาม 
ความสามารถของร่างกายของเด็กเอง ไม่ควรจะเป็นไปในลักษณะการบังคับเด็ก 

11) เด็กควรจะได้รู้จักชื่อการเคลื่อนไหวเบี้องต้นต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย ทั้งนี้เพ่ือเป็น 
พ้ืนฐานในการเรียนรู้ในชั้นสูงต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะส าหรับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวส าหรับเด็กปฐมวัย 
1. ให้เด็กได้แสดงออกด้วยตนเองอย่างอิสระ และเป็นไปตามความนึกคิดของเด็กเอง ซึ่งเป็น

การส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ แสดงความนึกคิค ความรู้สึกต่าง ๆ 
2. ครูควรเปิดโอกาสให้เด็กคิดหาวิธีการเคลื่อนไหวทั้งแบบที่ต้องเคลื่อนที่เป็นรายบุคคล เป็น

คู่เป็นกลุ่มตามล าดับ 
3. ให้เด็กได้แสดงเลียนแบบในเรื่องต่าง ๆ เช่น 

3.1 กิจกรรมตามธรรมชาติ เช่น ตกปลา พายเรือ ว่ายน้ า การยก แบก หาม เป็นต้น 
3.2 ชีวิตรอบตัวเด็ก เช่น ชีวิตในบ้าน ในโรงเรียน 
3.3 ชีวิตสัตว์ต่าง ๆ 
3.4 ปรากฏการณ์ธรรมชาติ เช่น ลม ฝน พายุ เป็นต้น 
3.5 เครื่องเล่นต่าง ๆ เช่น เรือ เครื่องบิน รถไฟ 
3.6 ความรู้สึกนึกคิด เช่น หัวเราะ ร้องไห้ ตกใจ รัก เกลียด 
3.7 เสียงต่าง ๆ เช่น เปาะแปะ ติ๊กต๊อก ฯลฯ 

กิจกรรมเหล่านี้ครูควรจัดให้เด็กได้แสดงออกเป็นท่าทางหรือการเคลื่อนไหวอิริยาบถในแบบ
ต่างๆ  
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4. พยายามใช้สิ่งของที่อยู่รอบตัวเด็ก เศษวัสดุต่าง ๆ เช่น กระดาษหนังสือพิพม์ เศษผ้า เศษ
เชือก เข้ามาช่วยในการเคลื่อนไหว 

5. ครูควรก าหนดจังหวะ สัญญาณนัดหมายในการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ หรือเมื่อเปลี่ยนท่า
หรือหยุดให้เด็กได้ทราบเมื่อท ากิจกรรมทุกครั้ง 

6. การสร้างบรรยากาศอิสระในห้องเรียน ช่วยให้เด็กมีความรู้สึกอบอุ่น เพลิดเพลิน รู้สึก
สบายและสนุกสนาน 

7. ครูไม่ควรบังคับให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรม เด็กท่ีอยู่นิ่งๆไม่ก่ีคนนั้น จะค่อยๆเข้าร่วมกิจกรรม
เอง 

8. ควรจัดให้มีเกมการเล่น ซึ่งจะช่วยให้เด็กสนใจมากข้ึน 
9. หลังจากเด็กได้ท ากิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายแล้ว ครูอาจเปิดเพลงจังหวะช้าๆ ที่สร้าง

ความรู้สึกให้เด็กสงบและอยากพักผ่อน หรืออาจแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม ผลัดกันท ากิจกรรมเพ่อที่
เด็กจะได้พักผ่อนไปในตัว 

10. ครูต้องเตรียมจัดกิจกรรมทุกครั้งให้เป็นที่น่าสนใจ สนุกสนาน และท ากิจกรรมทุกวัน   
วันละประมาณ 15-20 นาที 

จะเห็นได้ว่า ในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเพ่ือส่งเสริมความพร้อมทางด้านร่างกายให้เด็ก
ปฐมวัยนั้น ครูและผู้เก่ียวข้องกับเด็กจะต้องเข้าใจถึงหลักการและวิธีการในการจัดกิจกรรมโดยการ
สร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและอิสระในห้องเรียน เพ่ือช่วยให้เด็กได้มีอิสระในการคิดและแสดงออก
ด้วยการเคลื่อนไหว 
 

ข้อควรค านึงในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
 การน ากิจกรรมการเคลื่อนไหวมาสอนเด็กนั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความเข้าใจในลักษณะ
พิเศษเฉพาะของเด็กในวัยนี้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว คือ 

1. เด็กวัยนี้กล้ามเนื้อส่วนใหญ่เจริญเติบโต โดยเฉพาะส่วนของแขน ขา ล าตัว การสอน 
กิจกรรมควรหนักไปในการใช้กล้ามเนื้อส่วนใหญ่ เช่น ส่วนแขนและขา 

2. ความสนใจของเด็กวันนี้มีต่อสิ่งใดในระยะเวลาอันสั้น เกณฑ์เฉลี่ยระยะความตั้งใจ สนใจ
ของเด็ก เป็นดังนี้ 

เด็กวัย 3 ขวบ มีระความตั้งใจ สนใจอยู่ประมาณ 9 นาที 
เด็กวัย 4 ขวบ มีระยะความตั้งใจ สนใจอยู่ประมาณ 11 นาที 
เด็กวัย 5 ขวบ มีระยะความตั้งใจ สนใจอยู่ประมาณ 15 นาที 

3. เด็กวัยนี้ชอบท าตามใจตนเอง การเล่นรวมกลุ่มมักไม่เกิน 7 คน กิจกรรมที่สอนจึงควรให้มี
ทั้งเล่นตามล าพังหรือแบ่งเป็นกลุ่มเล็ก ๆ 4 - 7 คน 
 

ในการจัดให้มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวมีจุดมุ่งหมายใหญ่ ๆ ดังนี้ 
1. เพ่ือพัฒนาอวัยวะทุกส่วนให้มีความสัมพันธ์กันอย่างดีในการเคลื่อนไหว 
2. เพ่ือสนองความต้องการตามธรรมชาติ ความสนใจ เเละความพอใจของเด็ก 
3. เพ่ือให้เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียภาพในการเคลื่อนไหวตามจังหวะ 
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4. เพ่ือผ่อนคลายความตึงเครียด 
5. เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์สนุกสนานรื่นเริงจากการเล่นกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ

แบบต่าง ๆ 
6. เพ่ือพัฒนาด้านสังคม การปรับตัว และความร่วมมือในกลุ่ม 
7. เพ่ือให้โอกาสเด็กได้แสดงออกและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
ในการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวเเละจังหวะ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา

แห่งชาติ(2536, 10). ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 
1. กิจกรรมพื้นฐาน เป็นกิจกรรมที่ต้องฝึกทุกครั้งก่อนที่จะท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป ลักษณะ 

การจัดกิจกรรมมีจุดเน้นในเรื่องจังหวะ และการเคลื่อนไหวหรือท าท่าทางอย่างอิสระให้เด็กทราบถึง
ข้อตกลงในเรื่องสัญญานและจังหวะ ซึ่งครูจะใช้เครื่องให้จังหวะชนิดใดก็ได้โดยครูต้องท าความเข้าใจ
กับเด็กก่อนว่า สัณญาณนั้นหมายถึงอะไร เช่น ให้จังหวะ 1 ครั้งสม่ าเสมอ แสดงว่า ให้เด็กเดินหรือ
เคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ ตามจังหวะ ให้จังหวะ 2 ครั้งต่อกัน แสดงว่าให้เด็กหยุดการเคลื่อนไหว โดยเด็ก
จะต้องหยุดนิ่งจริงๆ หากก าลังอยู่ในท่าใดก็ต้องหยุดนิ่งในท่านั้น จะเคลื่อนหรือเปลี่ยนท่าไม่ได้ 

2. กิจกรรมสัมพันธ์เนื้อหา เป็นกิจกรรมที่จัดให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย โดยเน้นการทบทวน
เรื่องท่ีได้รับรู้จากกิจกรรมอ่ืน และน ามาสัมพันธ์กับเนื้อหา โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรมหลายวิธีดังนี้ 

2.1 การท าท่าทางประกอบเพลงหรือค าคล้องจอง ป็นการจัดกิจกรรมให้เด็ก 
เคลื่อนไหวหรือบริหารร่างกายอย่างอิสระประกอบเพลงหรือค าคล้องจอง 

2.2 การปฏิบัติตามค าสั่ง เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายที่ครูออก 
ค าสั่งเช่น การจัดกลุ่มตามจ านวน การท าท่าทางตามค าสั่ง ฯลฯ 

2.3 การปฏิบัติตามข้อตกลงเป็นการจัดกิจกรรมโดยให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย ตาม 
ข้อก าหนด เช่น การฝึกความจ า สถานที่ สัญญาณ ท่าทาง เกมการละเล่น ฯลฯ 

2.4 การเป็นผู้น า ผู้ตาม เป็นการจัดกิจกรรมโดยให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกาย หรือ 
ท าท่าทางเป็นผู้น าให้เพื่อนปฏิบัติตามหมุนเวียนสลับกันไป 

2.5 การท าท่าทางตามจินตนาการ เป็นการจัดกิจกรรมให้เด็กท าท่าทางตาม 
ความคิดจินตนาการ โดยฟังค าบรรยายเรื่องราว เพลง ท านอง โดยท าท่าทางจินตนาการประกอบ
อุปกรณ ์เช่นห่วงพลาสติก ริบบิ้น เชือกฯลฯ 
 

สรุป 
การเคลื่อนไหวหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหว เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญต่อเด็กปฐูมวัยเป็น 

อย่างยิ่ง เพราะเป็นกิจกรรมที่จะส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง  4 ด้าน รวมทั้งการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ส าหรับเด็ก และเป็นการวางรากฐานการเคลื่อนไหวที่ถูกต้อง สร้างเสริมความแข็งแรง 
ความคล่องตัวความสัมพันธ์ระหว่างระบบประสาท และกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวที่
เป็นพ้ืนฐานเบื้องต้น ส าหรับเด็กปฐมวัย แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ การเคลื่อนไหวที่อยู่กับที่ (Non 
Locomotor Movement) ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยที่ร่างกายไม่ได้เคลื่อนที่ 
กับการเคลื่อนไหวที่เคลื่อนที่ (Locomotor Movement) ซึ่งหมายถึง การเคลื่อนไหวร่างกาย โดยที่
ร่างกายเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ซึ่งการเคลื่อนไหวดังกล่าวนับว่าเป็นพ้ืนฐานที่เด็กปฐมวัย
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ควรได้พัฒนาเป็นเบื้องต้นนอกจากการเคลื่อนไหวเบื้องต้นแล้ว เด็กปฐมวัยควรจะได้รับการพัฒนาใน
ด้านมีการปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงจังหวะเพ่ิมขึ้น หรือที่เรียกว่าการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะ คือ 
กิจกรรมที่เด็กมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเสียงจังหวะ เสียงดนตรี และเสียงเพลง โดยแสดงท่าทาง
ประกอบได้อย่างอิสระและผสมกลมกลืน ซึ่งเป็นการพัฒนาอวัยวะทุกส่วนของเด็กให้มีความสัมพันธ์
กัน โดยครูผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือดูแล ในการกระท ากิจกรรมโดยปล่อยให้เด็กได้
แสดงออกด้วยตนเองอย่างอิสระและเป็นไปตามความนึกคิดของเด็กเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กมี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เเสดงความนึกคิด และความรู้สึกต่าง ๆ 
 

แบบฝึกหัด 

1. การเคลื่อนไหวเบื้องต้นหมายถึงอะไร จงอธิบายให้เข้าใจ 
2. การเคลื่อนไหวเบื้องต้นแบ่งออกเป็นก่ีลักษณะ อะไรบ้าง จงอธิบาย 

3 การเคลื่อนไหวประกอบจังหวะมีความส าคัญต่อเด็กปฐมวัยอย่างไร 
4. องค์ประกอบของการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเชิงสร้างสรรค์ประกอบด้วยอะไรบ้าง               
5. จงอธิบายถึงหลักการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบจังหวะเชิงสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
6. จงอธิบายลักษณะท่าทางของกิจกรรมต่อไปนี้ 

ก. การก้มตัว (Bending) 
ข. การยืดหรือเหยียดตัว (steeching) 
ค. การบิดตัว (Twisting) 
ง. การหมุนตัว (Turning) 
จ. การเอียง (swaying) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

กิจกรรมพลศึกษาในรม่ 
 

หัวข้อเรื่อง       
 1.    วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพลศึกษาในร่ม 

2.    การจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน 
1. รูปแบบการจัดกิจกรรมพลศึกษาในร่ม 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพลศึกษาในร่ม ได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนเพื่อจัดกิจกรรมในร่มให้เหมาะสมกับ

เด็กปฐมวัย  
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษาในร่มส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่าง

ถูกต้อง 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายและแสดงการสอนกิจกรรมในร่มให้กับเด็กได้ทุกกิจกรรม 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. บรรยายสรุปเนื้อหา ยกตัวอย่างประกอบ และการน าไปประยุกต์ใช้ 
2. กิจกรรมกลุ่ม วิเคราะห์กิจกรรมที่เหมาะสมส าหรับเด็กปฐมวัย 
3. การอภิปรายร่วมกัน 
4. การสนทนา ซักถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
5. ให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
6. ท าแบบฝึกหัดท้ายบท 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
3. แบบฝึกหัด 
4. บทความทางวิชาการ งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตความตั้งใจในการเรียน 
2. การอภิปรายซักถาม 
3. การน าเสนอ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
4. การท าแบบฝึกหัด 
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บทท่ี 5 
กิจกรรมพลศึกษาในรม่ 

 
กิจกรรมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย สามารถจัดได้ทั้งในร่มและกลางแจ้ง แต่กิจกรรมในร่ม

หรือการเล่นในร่ม เป็นการจัดให้เด็กได้เล่นในอาคารภายใต้หลังคาและการเล่นในห้องเรียนที่มีระเบียง
หน้าห้องเรียน หรือโรงฝึกพลศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพลศึกษาในร่ม 
1. เพ่ือช่วยให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และเล็ก 
2. เพ่ือช่วยให้การประสานของประสาทตาและมือสัมพันธ์กัน 
3. เพ่ือให้เด็กได้แสดงออก เเละรู้จักแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
4. เพ่ือให้เด็กได้เรียนรู้ และได้รับประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ 
5. เพ่ือให้เด็กได้รู้จักใช้จินตนาการในขณะที่ท ากิจกรรม 
6. เพ่ือฝึกให้เด็กรู้จักเป็นผู้น าและเป็นผู้ตามที่ดี 

 

การจัดเตรียมสถานที่ 
การจัดสถานที่ในการเล่นในร่มหรือกิจกรรมในร่มอาจจะใช้ห้องเรียน  หรือโรงเรียนสามารถ

จัดห้องส าหรับให้เด็กได้เล่นในร่มได้ก็ควรจัด พ้ืนห้องควรจัดท าด้วยวัสดุที่ช่วยลดเสียงดังจากการวิ่ง
การกระโดดของเด็ก และเมื่อเด็กพลัดตกหกล้มก็ไม่บาดเจ็บมากนัก นอกจากนี้แล้วพ้ืนห้องควรท า
ด้วยวัสดุที่เด็กสามารถลงไปนั่งหรือนอนกลิ้งตามพ้ืนห้องได้ด้วย ส าหรับเนื้อที่ที่เหมาะสมคือ 1 ตาราง
เมตร ต่อเด็ก 1 คน ถ้าโรงเรียนไม่มีห้องอาจใช้ระเบียงท าหลังคายื่นทางส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคาร
เรียนเพ่ือให้เด็กได้เล่นออกก าลังกายในร่มก็ใช้ได้ ส่วนการจัดวัสดุอุปกรณ์และเครื่องใช้ต้องค านึงถึง
เนื้อที่ที่มีอยู่คือพยายามจัดให้เด็กมีที่เคลื่อนไหวได้สะดวก เพราะถ้าคับแคบเกินไปการเคลื่อนไหวจะ
ไม่สะดวกและอาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กในขณะก าลังท ากิจกรรมอยู่  และสิ่งที่ส าคัญควรมีห้องเก็บ
อุปกรณ์เครื่องใช้ประกอบการเล่น 

เครื่องมือเครื่องใช้หรือวัสดุอุปกรณ์ส าหรับท ากิจกรรมพลศึกษาในร่ม  ได้แก่ กระดานทรงตัว
กระดานลื่น รถสามล้อ เครื่องเล่นปีนป่าย ไต่ บล็อกชนิดกลวง และชนิดตัน ขนาดและรูปร่างต่าง ๆซึ่ง
อุปกรณ์เหล่านี้อาจจัดในห้อง หรือระเบียงหน้าห้อง และเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ เล่นในวันที่อากาศไม่
อ านวย เช่น วันที่แสงเเดดร้อนหรือจ้าเกินไป วันที่ฝนตก เป็นต้น 
 

รูปแบบการจัดกิจกรรมพลศึกษาในร่ม 

1. กิจกรรมการเคลื่อนไหว 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย เด็กจะเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา ไม่ชอบอยู่นิ่ง การ

เคลื่อนไหวเป็นการให้การศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนของเด็กปฐมวัย  เด็กส่วนมากจะแข็งแรง
และกระตือรือร้น การเคลื่อนไหวมีความสัมพันธ์กับชีวิตส่วนหนึ่งของเด็ก เด็กรู้จักตนเองจากการ
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เคลื่อนไหวของร่างกาย วิธีการเคลื่อนไหวหลาย ๆ วิธี ช่วยให้เด็กเกิดทักษะในการใช้ร่างกาย ทักษะใน
การควบคุมกล้ามเนื้อ การหยิบจับ และการแก้ปัญหาเพ่ิมความรู้และเจตคติ  

กิจกรรมการเคลื่อนไหวเเบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
1.1 กิจกรรมการเคลื่อนไหวชนิดที่เคลื่อนที่ได้ (Locomotor movment) ได้แก่  

การเดิน (Walk) วิ่ง (Run) เขย่งกระโคด (Hop) ก้าวเขย่ง (Leap) กระโดด (Jump) วิ่งสลับเท้า (skip) 
ก้าวชิด (slide) และควบม้า (Gallop) 

1.2 กิจกรรมการเคลื่อนไหวชนิดที่ไม่เคลื่อนที่ (Non Locomolor Movemet)  
ได้แก่  การก้มตัว  (bending) การเหยียดตัว  (stretching) การบิดตัว  (Twicting) การหมุนตัว 
(Turning) การโยกตัว (Rocking) การแกว่งหรือหมุนเหวี่ยง (swinging) การเอียง (swaying) การผลัก 
(Pushing) การดึง (pulling) การสั่น (shaking) การต ี(striking) 

กิจกรรมการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานนี้เป็นทักษะง่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กมาตั้งแต่เกิด จะเกิดขึ้น
ได้เพียงใดขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานการพัฒนาการของเด็ก การเคลื่อนไหวนี้เราสามารถให้เด็กได้เคลื่อนไหว
ตามจังหวะดนตรี หรือจังหวะอ่ืนใดที่ท าขึ้นหรือประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งเราเรียกว่าการเคลื่อนไหวตามจังหวะ
กิจกรรมการเคลื่อนไหวปกติจะมาก่อนกิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะ ในการเคลื่อนไหวสามารถ
ให้เด็กท าได้ทั้งเป็นกลุ่ม หรือเป็นรายบุคคล ขึ้นอยู่กับสถานที่ว่ากว้างขวางเพียงพอหรือไม่ ครูสามารถ
ให้เด็กปฏิบัติตามค าสั่งดังนี้ 

2. กิจกรรมการเคลื่อนไหวปกติ 
- เดินตามกัน 
- เดินตามกันตามสัญญาณที่ก าหนด ช้า เร็ว เดินตามสบาย 

- แตะไหล่และแตะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
- เดินกลางฝน 
- แตะข้อศอกกับหัวเข่า 
- กระโดดข้ามเชือกหรือสิ่งของเตี้ยๆ 
- เดินตามเชือกที่ท าเป็นวงกลมหรือเดินตามวงที่ครูเขียนไว้ 
- กลิ้งลูกบอลและเล่นลูกบอลวิธีต่าง ๆ เท่าที่เด็กจะท าได้ 
- ยืนขาเดียวแล้วกระโดดไปข้างหน้าด้วยเท้าข้างเดียว 
- โยนถุงทั่วแล้วรับด้วยส่วนตา่ง ๆ ของร่างกายแล้วโยนเข้าเป้า 

3. กิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะ 
 กิจกรรมเคลื่อนไหวตามจังหวะ เด็กสามารถเคลื่อนไหวตามจังหวะได้ดังนี้ 

- เคลื่อนไหวไปตามจังหวะตามอิสระ ด้วยวิธีการของเด็กเอง 
- เคลื่อนไหวไปตามจังหวะที่ครูสั่งให้ปฏิบัติ 
- เคลื่อนไหวง่าย ๆ โดยใช้กล้ามเนื้อใหญ่ ยกแขน ขา ก้าวกระโดดไปตามจังหวะ 
- เคลื่อนไหวไปตามจังหวะเร็วๆ แล้วค่อยช้าลงตามจังหวะ 
- ปรับการเคลื่อนไหวของร่างกายให้เข้ากับจังหวะปกติ และทันตามจังหวะ 
- ให้เด็กได้ฟังจังหวะ ก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมแล้วปรับเปลี่ยนการเคลื่อนไหวของ

ร่างกายให้เข้ากับจังหวะที่แตกต่างกัน 
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กิจกรรมการเคลื่อนไหวตามจังหวะนี้ เด็กจะเรียนรู้จากเสียงและจากจังหวะดนตรี เช่น สูง  
ต่ า เร็ว สั้น ยาว และการแสดงออกกโดยการเคลื่อนไหว ครูผู้สอนหรือผู้บริหารโรงเรียนจะต้องจัด
สถานที่ให้เพียงพอแก่การท ากิจกรรม และคอยสังเกตการณ์เคลื่อนไหวของเด็ก และการท าจังหวะใช้
เครื่องดนตรีประกอบการท าจังหวะแก่เด็กหรืออาจจะใช้การตบมือ ควรจะต้องช่วยเหลือแนะน าเด็ ก
ในการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวจากตามใจชอบมาเป็นการเคลื่อนไหวตามจังหวะดนตรี พยายาม
จัดจังหวะดนตรี จังหวะเร็ว ช้า ดัง เบา ต่าง ๆ กันตามโอกาสให้เด็กใช้การเคลื่อนไหวเป็นแบบต่าง ๆ 
เช่น การเดิน เดินมาร์ช วิ่ง และวิ่งกระโดดขาเดียว วิ่งม้า จังหวะม้า ควรใช้จังหวะที่ เด็กจับจังหวะได้
ง่าย ๆ ฝึกให้เด็กฟังจังหวะก่อนการเคลื่อนไหวตามจังหวะ การเคลื่อนไหวบางอย่าง เช่น การก้าว
กระโดด ต้องการทักษะในการควบคุมกล้ามเนื้อมากกว่ากิจกรรมประกอบจังหวะอ่ืน ๆ เด็กอายุ 4 -5 
ขวบ ไม่จ าเป็นว่าจะต้องก้าวกระโดดได้ทุกคน ครูควรให้โอกาสเด็กตอบสนองจั งหวะดนตรีด้วยการ
เลือกวิธีของตนเอง   

4. กิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาส และชักจูงให้เด็กเคลื่อนไหว 

ร่างกายให้เกิดประโยชน์พร้อมทั้งส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อย่างมีจินตนาการ  ผู้สอนจะเป็นฝ่าย
ชี้แนะด้วยการป้อนค าถามยั่วยุให้เด็กเกิดจินตนาการ การเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ และสามารถฝึกได้
โดยการใช้กิจกรรม กิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้ 

4.1 กิจกรรมเลียนแบบ หรือกิจกรรมสมมุติเเละท่าทางประกอบให้เข้ากับจังหวะ  
ได้แก่ การเลียนแบบสัตว์ต่าง ๆ ม้าวิ่ง เป็ดเดิน ช้างเดิน เป็นต้น หรือเด็กอาจจะคิดท่าทางของเด็กเอง
ตามที่เคยเห็นมา เช่น เดินท่าคนเเก่ ท่าทหาร ท่าคนแบกของหนัก เดินเเบบหุ่นยนต์ หรือผู้สอน
อาจจะเป็นผู้สั่งให้เด็กท า เช่น ลองบินอย่างนก ซึ่งเด็กก็จะท าท่าบินของเขาเองหรือเด็กลองท าท่าเอง
แล้วให้ทายว่าเป็นอะไรหรืออาจจะร้องเพลงซึ่งเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น รถไฟ เครื่องบิน แล้วก็ให้เด็ก
ท าท่ารถไฟเครื่องบิน 

4.2 กิจกรรมแสดงออกเป็นเรื่องราวจากความคิดค านึง (Dramatic Rhythms) เช่น  
การเล่นละครนิทาน เป็นการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกาย ตามเรื่องราวในนิทานนั้น ๆ บางครั้งผู้สอน
อาจแสดงให้ดูแล้วให้เด็กท าตาม การแสดงละครนิทานนั้นเด็กจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง 

5. กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ 
กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์  เป็นการให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหวโดยใช้วัสดุ

อุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งประกอบ ซึ่งจะท าให้เด็กมีการพัฒนาการท างาน ประสานกันดีระหว่าง
ประสาทมือ เท้าและตา ซึ่งอุปกรณ์ที่ได้ควรจัดหาไว้อย่างเพียงพอ และมีขนาดอย่างเหมาะสมและให้
สัมพันธ์กับการเคลื่อนไหวของเด็ก เพ่ือที่จะกระตุ้นความคิค ความสนุกสนาน เเละทักษะ และวัสดุ
อุปกรณ์ที่ถูกวิธีจะช่วยให้เด็กมีความคล่องแคล่ว และควบคุมการเคลื่อนไหวดีขึ้น วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ประกอบกิจกรรมการเคลื่อนไหว ได้แก่ เชือก ถุงถั่ว แถบผ้า ผ้าพันคอ ท่อนไม้ชนิดต่าง ๆ กระดาษ
หนังสือพิมพ์ ห่วงหวาย ลูกโป่ง ลูกบอล ไม้พลอง เก้าอ้ี เป็นต้น 

การฝึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์นั้น ขั้นแรกจะต้องให้เด็กได้ทดลองเล่นกับวัสดุ
นั้น ๆ ก่อน โดยอิสระ ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาระเบียบวินัยในการเล่น รวมทั้งการรับส่งอุปกรณ์ 
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ตัวอย่างกิจกรรมการเคลื่อนไหวโดยใช้อุปกรณ์ช่วยฝึก 
1. เชือก ประเภทต่าง ๆ อาจท าจาก หนังยาง เชือก 

- ให้เด็กกระโดดเชือก 
- แกว่งเชือก ให้ช้าหรือเร็วตามค าสั่ง 
- หมุนเชือก ให้ช้าหรือเร็วตามค าสั่ง 
- วางเชือกลงบนพ้ืนให้เป็นรูปตามความคิดอิสระของเด็ก 
- ให้เด็กจับปลายเชือก 2 คน วิ่งเข้าหากลุ่มเพ่ือนเมื่อเชือกถึงกลุ่มใดก็ให้เพ่ือน 

กระโดดข้ามเชือกหรือ ลอด เชือก 
2. ลูกโป่ง 

- แตะลูกโป่งที่ลอยในอากาศ ด้วยมือเปล่าไม่ให้ลูกโป่งตกพ้ืน 
- กระโดดตามลูกโป่งที่ลอยอยู่ในอากาศ 
- ใช้ศีรษะโหม่งลูกโป่ง 
- เลี้ยงลูกโป่งด้วยเท้าไปข้างหน้าแล้ววกกลับ 
- ใช้ลูกปิงปองปาลูกโป่งให้ถูก  

3. ยาง รถยนต์ 
- กระโดดไปรอบ ๆ ยางรถยนต์ 
- ยืนทรงตัวบนยางรถยนต์ 
- วิ่งรอบ ๆ ยางรถยนต์ 
- วิ่ง แล้วลอดยางรถยนต์ 
- กระโดดขึ้น - ลง บนยางรถยนต์ 

4. ห่วงหวาย หรือไม้ไผ่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 30 นิ้ว 
- กลิ้งห่วง 
- เกมแข่งขันลอดห่วง 
- กระโดดเข้า - ออก จากห่วง 
- วางห่วงลงบนพื้นแล้วให้เด็กวิ่งรอบห่วง เดินรอบห่วง 
- ใช้ห่วงท าฮูลาฮุ๊ป 

5. แถบผ้า 
- เคลื่อนไหวแถบผ้าไปรอบ ๆ ตัว โดยผู้สอนคอยสั่งให้เด็กเปลี่ยนนทิศทางการ 

เคลื่อนไหว 
- ทุกคนวางแถบผ้าต่อกันเป็นรูปเส้นต่าง ๆ 
- ให้เด็กถีบแถบผ้าเคลื่อนที่ ไปทั่ว ๆ บริเวณ โดยไม่ให้ชนกัน 
- ให้เด็กเล่นกับผ้าตามอิสระ 
- ใช้แถบผ้าพันส่วนต่าง า ของร่างกาย 

6. ท่อนไม้ เช่น ไม้บรรทัด ไม้พลอง ฯลฯ 
- ให้เด็กวางไม้บนส่วนของร่างกายโดยไม่ต้องใช้มือจับ 
- ให้เด็กช่วยกันต่อไม้เป็นรูปทรงเรขาคณิต เช่น สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม ฯลฯ 
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- ให้เด็กคิดเล่นกับไม้ตามอิสระ 
- ให้วางไม้ทีละคน เป็นขั้นบันได แล้วให้เด็กเดินขึ้นบันได วิ่งขึ้นบันได 
- ฝึกท่ากายบริหารโดยใช้ไม้ประกอบ แล้วให้เพ่ือนท าตาม 

7. กระดาษ หนังสือพิมพ์ 
- ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ท าให้เกิดเสียงทีละคน 
- ให้เด็กจับคู่ผลัดกันเคลื่อนไหวกระดาษหนังสือพิมพ์ตามความคิดอิสระ 
- ให้เด็กถือกระดาษหนังสือพิมพ์คนละ 1 แผ่น แล้วเคลื่อนตัวไปทั่ว ๆ บริเวณ โดย 

ให้เปลี่ยนระดับสูง -ต่ า และทิศทางต่าง ๆ เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหยุดก็ให้หยุดอยู่ในท่านั้น 
- นั่งเป็นวงกลม แล้วโยนกระดาษหนังสือพิมพ์ขึ้นไปในอากาศ ปล่อยให้ตกลงมา  

และให้ทุกคนเคลื่อนไหวตัวเองให้เหมือนกระดาษหนังสือพิมพ์ 
8. ลูกบอล 

- โยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศ แล้วใช้มือท้ังสองแตะเลี้ยงบอลไม่ให้ตก 
- กลิ้งบอลไปบนพ้ืนรอบ ๆ ตัวเอง 
- ใช้มือกลิ้งบอลไปข้างหน้าตามจังหวะช้าและเร็วแล้วหยุด 
- กลิ้งบอลและเล่นบอลด้วยวิธีต่าง ๆ เท่าท่ีเด็กท าได้ 
- เดาะบอลด้วยท่อนแขนส่วนล่าง พร้อมกับเดินไปข้างหน้า 

การเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์ จัดเป็นกิจกรรมการเล่นที่ช่วยให้เด็กเกิดความสนุกสนาน 
เพลิดเพลินไปพร้อม ๆ กับการออกก าลังกาย เกิดทักษะพ้ืนฐานไนการเคลื่อนไหว เปิดโอกาสให้เด็ก 
ได้รู้จักคิดและฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์ 
 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหว 
ในการสอนกิจกรรมการเคลื่อนไหวนับเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ผู้สอนจะต้องมีความเข้าใจ

หลายสิ่งหลายอย่างส าหรับเด็กดังนี้ 
1. ควรเริ่มจากการเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระ ไม่ควรมีระเบียบและวิธีการที่ยุ่งยากมากนัก เช่น 

ให้เด็กกระจายอยู่ภายในห้อง และเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติของเด็ก 
2. ผู้สอนควรให้เด็กได้แสดงออกด้วยตนเองอย่างอิสระ และเป็นไปตามความนึกคิดของเด็ก

เองซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
3. พยายามใช้สิ่งของหรือวัสดุที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก เช่น หนังสือพิมพ์ เศษผ้า เศษเชือก ท่อนไม้ 

เมล็ดพืช มาเป็นอุปกรณ์ในการเคลื่อนไหวและให้จังหวะ 
4. ผู้สอนควรก าหนดจังหวะ สัญญาณนัดหมายในการเคลื่อนไหวต่าง ๆ หรือเมื่อเปลี่ยนท่า

หรือหยุดให้เด็กได้ทราบเมื่อท ากิจกรรมทุกครั้ง 
5. ควรสร้างบรรยากาศอย่างอิสระในห้องเรียน จะช่วยให้เด็กรู้สึกอบอุ่น เพลิดเพลิน สบาย 

และสนุกสนาน 
6. ผู้สอนไม่ควรบังคับเด็กเข้าร่วมกิจกรรม เด็กท่ีอยู่นิ่ง ๆ ไม่ก่ีคนนั้น จะค่อย ๆ เข้าร่วมใน 

กิจกรรมเอง 
7. ผู้สอนควรจัดให้มีเกมการเล่น การเเข่งขันกันบ้างเพ่ือให้เด็กสนใจมากข้ึน 
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8. หลังจากเด็กได้ท ากิจกรรมออกก าลังเคลื่อนไหวร่างกายแล้ว สิ่งส าคัญท่ีผู้สอนให้เด็กเรียนรู้
อีกอย่างหนึ่ง คือการพักผ่อนหลังจากการออกก าลังกาย ผู้สอนอาจให้เด็กนอนเล่นบนพี้นภายในห้อง 
โดยไม่ต้องเคลื่อนไหวชั่วครู่ หรือให้เด็กเล่นสมมุติเป็นตุ๊กตา ผู้สอนอาจเปิดเพลงจังหวะช้าที่สร้าง
ความรู้สึกให้เด็กอยากพักผ่อน 

9. ผู้สอนต้องเตรียมจัดบทเรียนทุกครั้งให้เป็นที่น่าสนใจเกิดความสนุกสนาน และท ากิจกรรม
นี้ทุกวัน วันละ 15 - 20 นาที 
 

การเล่นเกมประกอบเพลงหรือดนตรี 
การเล่นเกมประกอบเพลงหรือดนตรี หมายถึง การเล่นหรือการแข่งขันโดยมีเสียงเพลง หรือ

เสียงดนตรีเข้ามาประกอบการเล่น เพ่ือให้เกิดความสนุกสนาน ฝึกการตัดสินใจอย่างฉับพลันและการ
แสดงออกในรูปแบบต่าง ๆ ลักษณะของกิจกรรมจะออกมาในรูปของการเล่น หรือการแข่งขันที่มี
ระเบียบ กติกา การเล่นชัดเจนว่าจะออกมาในรูปลักษณะใด ผู้เล่นต้องปฏิบัติตัวในการเล่นอย่างไร 
และเพลงหรือดนตรีที่ใช้ประกอบการเล่นควรเป็นเพลงที่ก่อให้เกิดวามสนุกสนาน  ยังเป็นการจูงใจให้
เด็กหรือผู้เข้าร่วนกิจกรรมสนใจมากข้ึน 

1. ล าดับขั้นตอนวิธีการสอนเล่นเกมประกอบเพลง 
1.1 บอกชื่อเกมที่จะเล่น ชื่อเพลงและเนื้อเพลงที่จะประกอบการเล่นให้เด็กทราบ 
1.2 ให้เด็กทุกคนหัดร้องเพลง หรือปรบมือให้จังหวะตามเพลงนั้น และร้องเพลง 

พร้อมกันไป 
1.3 สาธิตการเล่นให้ดูและทดลองเล่นให้ถูกต้อง 
1.4 ชี้แจงกติกาการเล่นให้เด็กเข้าใจ เน้นหลักความปลอดภัยในการเล่น 
1.5 เเบ่งกลุ่มหรือจัดกลุ่มเล่นเกมนั้น โดยผู้สอนคอยควบคุมอย่างใกล้ชิด 
1.6 เมื่อจบเกมการเล่นแล้วให้มีการให้ก าลังใจ โดยการชมเชยหรือปรบมือหรือการ 

เล่นที่สนุกสนาน หรือร้องเพลงร่วมกัน 
1.7 สรุปผลการเล่น และเเนะน าเกมการเล่นที่คล้ายคลึงกันหรือใกล้เคียง ให้เด็กได้ 

รู้จักและให้เด็กทบทวนเพลงที่ใช้เล่นกับเกมนั้นการเล่นเกมประกอบเพลงหรือดนตรี สามารถท าได้ทั้ง
ในร่มและกลางแจ้ง ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับผู้สอนเห็นสมควร 

2. ประเภทเกมประกอบเพลง 
2.1เกมโพงพาง 
วิธีเล่น เลือกคนที่เป็นปลาโดยการจับไม้สั้นไม้ยาว หลังจากนั้นเอาผ้าปิดตาคนที่เป็นปลา 

หมุนรอบตัวเองสามรอบ ผู้เล่นอ่ืน ๆ ล้อมวงจับมือกัน เดินไปเป็นวงกลมพร้อมกับร้องเพลงประกอบ 
เมื่อจบเพลงให้ทุกคนนั่งลง แล้วถามว่า ปลาเป็นหรือปลาตาย” ถ้าผู้ที่เป็นปลาตอบว่าปลาเป็นให้คนที่
อยู่รอบ ๆ จะขยับเขยื่อนเปลี่ยนที่กัน แต่ถ้าบอกว่าปลาตาย จะต้องนั่งอยู่ที่เดิม คนที่ถูกปิดตาก็จะเข้า
ไปใกล้ ๆ คนที่นั่งอยู่โดยใช้มือสัมผัสคนที่นั่ง แล้วทายให้ถูกว่าเป็นใคร ถ้าทายถูกก็ให้คนนั้นออกมา
เป็นปลาแทน แต่ถ้าทายไม่ถูกก็ต้องเป็นปลาต่อไป 
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บทเพลง 
โพงพาง  ปลาเข้าลอบ 
ปลาตาบอด  เข้าลอบโพงพาง 

2.2 เกมลมเพ ลมพัด 
วิธีเล่น ให้ผู้เล่นนั่งหรือยืนเป็นวงกลม พร้อมกับร้องเพลง เมื่อร้องไปถึง “ฉันจะบอกให้ลม

พัด”ผู้น าก็จะบอกให้ลมพัด.................เป็นอะไร แล้วสมาชิกท่ีร่วมเล่นทุกคนก็จะปฏิบัติตาม เช่น บอก
ว่าลมพัดเป็นผู้ชาย ผู้ชายทุกคนจะต้องเคลื่อนที่ไปยังแดนตรงข้าม  หากผู้ใดท าช้าหรือไม่ถูกต้อง 
จะต้องออกจากการแข่งขัน หรือจะให้มาเป็นผู้น าก็ได้แล้วแต่จะตกลงกัน 

บทเพลง 
ลมเอยลมพัด  โบกสะบัดพัดมาไวไว (ซ้ า) 
โน่นแน่ลมพัดอะไร ๆ ฉันจะบอกให้ลมพัด......................... 

2.3 เกมอ้ายโม่ง 
วิธีเล่น ผู้เล่นไม่จ ากัดจ านวน จากนั้นให้ผู้เล่นทุกคนจับไม้สั้นไม้ยาวกัน เพ่ือหาคนเป็นอ้ายโม่ง

หลังจากนั้นคนที่เป็นอ้ายโม่งจะต้องถูกเอาผ้าปิดตา แล้วผู้เล่นคนอ่ืน ๆ ก็ใช้ค าถามถามให้อ้ายโม่งตอบ
พอถึงค าว่า “ทัน” อ้ายโม่งก็จะวิ่งไล่จับผู้เล่น ผู้เล่นทุกคนก็ต้องพยายามอยู่ใกล้ ๆ เพ่ือวิ่งล่อให้จับ   
ถ้าจับใครได้ผู้นั้นก็ต้องเป็นอ้ายโม่งแทน ถ้าจับไม่ได้ต้องเป็นอ้ายโม่งต่อไป  

บทเพลง 
ถาม อ้ายโม่งเอ๋ย กินข้าวกับอะไร 
ตอบ กินข้าวกับไข่ 
ถาม ช้อนห้อยไว้ไหน 
ตอบ เอาไว้ต้นกล้วย 
ถาม ไล่ทันหรือไม่ทัน 
ตอบ ทัน 

2.4 เกมเสือกินวัว 
วิธีเล่น ให้ผู้เล่นทุกคนจับมือกันเป็นวงกลม จากนั้นให้หาผู้เล่น 4 คน โดย 2 คน เป็นวัว     

จะอยู่ในวงกลมซึ่งหมายถึงเป็นคอก  อีก 2 คน เป็นเสืออยู่นอกวงกลมหรือนอกคอก เมื่อไต้ยิน
สัญญาณให้เริ่มเล่นได้ เสือก็พยายามเข้าไปในคอกวัวโดยวิ่งไปรอบ ๆ วงกลม และหลอกล่อให้คนที่จับ
มือกันเป็นคอกหลงกล แล้วตัวเองก็จะลอดหรือกระโดดข้ามคอกเพ่ือจะเข้าไปจับวัวในคอกกินให้ได้ 
เมื่อไรที่เสือเข้าไปในคอกแล้วจับวัวกินได้ ก็จะเปลี่ยนกันเป็นเสือเป็นวัวต่อไป ทั้งนี้แล้วแต่จะตกลงกัน 

บทเพลง 
หนึ่ง สอง สาม ไล่ตามกันไป 
วัวอยู่ข้างใน ไม่ต้องหลบหนี 
เสออยู่นอกล่อหลอกไห้ดี 
จับวัวได้ทันทีเป็นผู้มีชัย 
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2.5 เกมรีรีข้าวสาร 
วิธีเล่น เลือกผู้เล่น 2 คน ซึ่งมีความสูงใกล้เคียงกัน มายืนเอามือประสานซื่งกันและกันเหนือ 

ศีรษะเป็นประตูโค้ง ส่วนคนอ่ืนยืนต่อแถวกันโดยใช้มือเกาะไหล่คนที่อยู่ข้างหน้าของตัวเอง แล้วเดิน
ลอดประตูโค้งไปเรื่อย ๆ 2 คน ที่เป็นประตูจะต้องร้องเพลงประกอบ เวลาลอดโค้งใต้ประตูหัวแถวก็
จะเดินอ้อมหลังคนที่เป็นประตูสลับกันไปจนจบเพลง เมื่อจบเพลง คนที่เป็นประตูก็จะเอาเเขนลงกั้น
คนสุดท้ายของแถวให้อยู่ระหว่างมือของประตูทั้ง 2 คัดเอาคนสุดท้ายข้างหลังจะต้องระวังตัวให้ดี
มิฉะนั้นตนเองจะต้องออกจากการเล่น จะต้องผ่านให้หมดจึงจะจบเกม 

บทเพลง 
รีรีข้าวสาร   สองทะนานข้าวเปลือก 
เลือกท้องใบลาน   เก็บเบี้ยใต้ถุนบ้าน 
คดข้าวใส่จาน   พานเอาคนข้างหลังไว้ 

2.6 เกมมอญซ่อนผ้า 
อุปกรณ์ ผู้เช็ดหน้า 1 ผืน 
วิธีเล่น เลือกผู้เล่นคนหนึ่งมาเป็นมอญ ผู้ที่เหลือจะนั่งล้อมวงกันเป็นวงกลม คนที่เป็นมอญ 

จะถือผ้าโดยซ่อนไว้ไม่ให้คนอ่ืนเห็นแล้วเดินไปรอบวง คนที่นั่งเป็นวงก็จะร้องเพลงมอญซ่อนผ้าไปเรื่อย 
ๆ ระหว่างที่เดินไปนั้นจะทิ้งผ้าไว้หลังใครก็ได้ โดยเดินไปรอบวง จากนั้นก็หยิบผ้าที่วาง ไว้ไล่ตีผู้นั้น    
ผู้เล่นคนนั้นต้องวิ่งหนีไปรอบ ๆ แล้วกลับมานั่งที่เดิม จากนั้นผู้ที่เป็นมอญก็กระท าแบบนี้ไปเรื่อยๆ 
จนกว่าผู้ที่มอญเอาผ้าไปไว้ข้างหลังรู้ตัว โดยคล าไปถูกผ้า ก็จับหยิบผ้าไล่ตีมอญไปรอบ ๆ วง มอญก็
ต้องรีบวิ่งหนีแล้วไปนั่งแทนที่ คน ๆ นั้นก็จะเป็นมอญแทนต่อไป 

บทเพลง 
มอญซ่อนผ้า  ตุ๊กตาอยู่ข้างหลัง  
ไว้โน่นไว้นี่  ฉันจะตีก้นเธอ 

3. ประเภทเพลงประกอบท่าทาง 
3.1 เพลงหัวไหล่ เข่า และเท้า 

หัวไหล่   เข่าและเท้า  เข่าและเท้า  เข่าและเท้า 
หัวไหล่   เข่าและเท้า  ตา ห ูและจมูก 

3.2 เพลงกายบริหาร 
ก ามือขึ้น  แล้วหมุน หมุน 
ชูมือขึ้น   โบกไปมา (ซ้ า) 
กางแขนขึ้นและลง พับแขน มือแตะไหล่ 
กางแขนขึ้นและลง ชูขึ้นตรง หมุนไปรอบตัว  

3.3 เพลงออกก าลังกาย 
ออกก าลัง  ด้วยการร้องร าท าเพลง 
ให้ครื้นเครง  เสียงเพลงบรรเลงจับใจ 
ร าร้องกันไป  ไม่มีหม่นหมองฤทัย 
เพราะเราเพลินใจ ด้วยการร้องร าท าเพลง 
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3.4 เพลงออกก าลังร่วมกันเถิดหนา 
ออกก าลัง....... ร่วมกันเถิดหนา 
ยื่นแขนซ้าย - ขวา กระโดดหน้ากระโดดหลัง 
อีกไม่พอย่อเข่า เอนหลังสนุกจังออกก าลังให้แข็งแรง 
มงแซะ มงแซะ แซะมง ตะลุ่มตุ้มมง 

3.5 เพลงเด็กทั้งหลาย 
หนูเล็กเด็กเด็กท้ังหลาย 
อย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้าน 
ตื่นเช้าจะได้เบิกบานสดชื่นส าราญสมองแจ่มใส 
อาบน้ าล้างหน้าแปรงฟัน รีบเร่งเร็วพลันแต่งตัวทันใด 
รับประทานอาหารเร็วไว เสรจ็แล้วจะได้รีบไปโรงเรียน 

3.6 เพลงแมงมุม 
แมงมุมลายตัวนั้น  ฉันเห็นมันซมชานเหลือทน 
วันหนึ่งมันถูกฝน ไหลหล่นจากบนหลังคา 
พระอาทิตย์ส่องแสง  ฝนแห้งเหือดไปลับตา 
มันรีบไต่ข้ึนฝา   หันหลังมาท าตาลุกวาว 

3.7 เพลงอ่ึงอ่าง 
อ่ึงอ่างมานังข้างโอ่ง  มานั่งหลังโก่งคอยกินมด 
หน ูๆ จงอย่าพูดปด  จะเหมือนดังมดอาหารอ่ึงอ่าง 

3.8 เพลงเครื่องบิน 
ท้องฟ้าสดใส   เครื่องบินขับไล่แล่นโล้มา 
บินเอียงทางซ้ายบินเอียงทางขวา  เสียงก้องเวหาหึ่ง ๆๆๆๆๆๆ 

3.9 เพลงรถไฟ 
ถึงก็ช่าง ไม่ถึงก็ช่าง  สนุกดีจังเราไปรถไฟ 
เร็วไว ๆๆ ถึงก็ช่าง  ไม่ถึงก็ช่าง 

3.10 เพลงฟ้าลั่น 
แนะฟังฟ้าลั่น (ซ้ า)  ได้ยินไหม (ซ้ า) 
เสียงฝนตกดังเปาะแปะ (ซ้ า)  เราเปียกปอน (ซ้ า) 

 3.11 เพลงรถไฟ – รถเจ๊ก 
  รถไฟไม่ใช่รถเจ๊ก ท าด้วยเหล็กฉึกฉัก ฉึกฉัก 
  รถเจ๊กไม่ใช่รถไฟ ท าด้วยไม้โครกคราก โครกคราก 
 3.12 เพลงสวัสดีเธอจ๋า 
  สวัสดีเธอจ๋า  ฉันสัญญาเป็นเพ่ือนกับเธอ 
  ฉันใฝ่ฝันมานานักเออ อยากพบเธอสวัสดี 
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4. การเต้นร าพื้นเมือง (Folk Dance) 
 การเต้นร าพ้ืนเมือง (Folk Dance) คือ การเต้นร าที่ เป็นการแสดงออกของกลุ่มคน 
มนุษยชาติ โดยแสดงออกในรูปแบบการเคลื่อนไหว การร้องร าท าเพลงไปตามจังหวะต่าง ๆ ซึ่งเป็น
การสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่และการด ารงชีวิตของมนุษย์จากทุกมุมโลก แบบของการเต้นร า
พ้ืนเมืองนั้น แบ่งออกได้ 2 แบบ คือ 

4.1 การเต้นร าพื้นเมืองของนานาชาติ (International Folk Dance) 
4.2 การเต้นร าพื้นเมืองของไทย (Thai Folk Dance) 

ในการเต้นร าพ้ืนเมืองของชาติต่าง ๆ ซึ่งผู้สอนจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับความสามารถของ
เด็ก การเคลื่อนไหวควรใช้ท่าธรรมชาติตามความสามารถของเด็ก และควรใช้อวัยวะทุกส่วนของ
ร่างกายในการเคลื่อนไหว ตั้งแต่ข้อต่อตลอดจนศรีษะถึงเท้า ซึ่งการเต้นร าพ้ืนเมืองต่าง ๆ ครูผู้สอน
สามารถน ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยได้หลายอย่าง โดยอาจจะใช้เพลงไทยมาประกอบได้ 
ทั้งนี้ตามแต่เห็นสมควรของผู้สอน 

5. กิจกรรมเกม (Game) 
 เกมส าหรับเด็กปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่งต่อการฝึกทักษะ และช่วยให้เด็กเกิด
ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่เรียน การเล่นเกมเป็นวิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และ
ช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมกระบวนการในการท างาน และอยู่ร่วมกับเพื่อนในสังคม 
 การเล่นเกมมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ 

1.1 ได้รับความเพลิดเพลินสนุกสนาน 
1.2 พัฒนานิสัยการเล่นที่ดี และมีน้ าใจนักกีฬา 

  5.3 ฝึกท่าทางให้มีสุขภาพและรูปทรงที่สวยงาม 
5.4 เร้าประสาทรับรู้ให้ตื่นตัวตลอดเวลา 
5.5 สร้างความเชื่อม่ันและการควบคุมตนเอง 
5.6 ฝึกความร่วมมือในฐานะเป็นสมาชิกของกลุ่ม 

ในการเล่นเกมนั้น เด็กปฐมวัยยังไม่พร้อมที่จะคิดเกมเล่นเกมเองได้ ผู้สอนเป็นคนที่คิดและ
ค้นหาเกมที่เหมาะสมกับเด็กในวัยนี้ โดยเกมที่น ามาให้เด็กเล่นนั้น มีกฏเกณฑ์เล็กน้อยไม่ควรเป็นการ
แข่งขันและเป็นเกมที่เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายร่วมเล่นกันได้ เช่น เกมไล่จับ เก้าอ้ีดนตรี รีรีข้าวสาร วิ่ง
เปรี้ยวเกมท าตามผู้น า เกมผลัดเปลี่ยน ฯลฯ 

การสอนเกมส าหรับปฐมวัยแต่ละครั้ง สิ่งที่ควรค านึงถึงคือ ไม่ควรจัดให้มีการแข่งขันอย่าง
เป็นจริงเป็นจัง เพราะเด็กในวัยนี้จะถือการแข่งขันเป็นจริงเป็นจัง การเล่นเกมจะต้องมีชีวิตชีวา วิธีเล่น
เกมจึงควรให้เด็กได้รับความสนุกสนาน เบิกบานและผู้สอนไม่ควรเคร่งเครียดหรือปฏิบัติตามกติกา
มากเกินไป จนเด็กหมดสนุกในการแนะน าเกมใหม่ ๆ ให้เด็ก ผู้สอนอาจจะได้วิธีการดังต่อไปนี้ 

1. บอกให้เด็กทราบถึงเรื่องทั่ว ๆ ไปก่อน แล้วจึงก าหนดรายละเอียดปลีกย่อยของเกม 
2. อธิบายเกมเป็นขั้น ๆ โดยให้ค าสั่งแต่ละตอนตามล าดับอย่างชัดเจน 
3. ให้เด็กบอกความคิดเห็นด้วยว่าควรเล่นกันอย่างไร 
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6. การเล่นกับเครื่องเล่น 
การเล่นกับเครื่องเล่นในร่ม ในบางโอกาสที่อากาศไม่อ านวย เช่น แดดร้อนจัด ฝนตก เพ่ือ 

ไม่ให้การพัฒนาการทางด้านร่างกายหยุดชะงักไป เพราะบางแห่งอาจจะมีฝนตกเป็นระยะยาว จึงท า
ให้จ าเป็นที่จะต้องมีเครื่องเล่นได้ไห้เด็กได้บริหารร่างกาย  และได้ฝึกกล้ามเนื้อใหญ่ได้ตลอดเวลา 
เครื่องเล่นสนาม หรือเครื่องเล่นอย่างอ่ืนที่สามารถพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ได้ ก็ควรที่จะน ามาให้เด็กได้
เล่น ได้ท ากิจกรรม เพราะเครื่องเล่นปัจจุบันสามารถท าด้วยเหล็ก ไม้ ที่สามารถประกอบและถอดได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว โยกย้ายจากกลางแจ้งมาประกอบในร่มได้ ได้แก่ เครื่องเล่นประเภทห้อยโหน ปีน
ป่ายกระดานลื่น กระดานทรงตัว กระดานยก ตลอดจนจักรยานสามล้อ ซึ่งโดยปกติพ้ืนที่ ที่เหมาะสม
ส าหรับการเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ ที่ไม่รู้สึกเเออัดจนเกินไปโดยประมาณ 50 ตารางฟุต และขนาด 40
ตารางฟุต ส าหรับเด็กที่มีอายุมากขึ้น 

7. การฝึกกายบริหาร 
 การที่จะท าให้เด็กปฐมวัย ซึ่งอยู่ในวัยเจริญเติบโตให้มีสุขภาพ และสมรรถภาพทางกายดีนั้น
ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น ความแข็งแรง ความอดทน ความเร็ว ความคล่องตัว การที่จะ
ได้สิ่งเหล่านี้มานั้นต้องเกี่ยวข้องกับการออกก าลังกายโดยการเลือกชนิด หรือประเภทของกิจกรรมการ
ออกก าลังกายให้เหมาะสมกับความต้องการและสภาพร่างกายของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬา
ต่าง ๆ โดยการปฏิบัติกิจกรรมให้เป็นไปอย่างสม่ าเสมอ และใช้เวลานานพอสมควร 
 การฝึกกายบริหารให้กับเด็กปฐมวัย ก็เป็นรูปแบบของการออกก าลังกายอีกชนิดหนึ่งที่
สามารถพัฒนาทางด้านร่างกายได้ และสามารถผ่อนคลายความเครียดหลังจากเด็กได้กระท ากิจกรรม
หรือก่อนท ากิจกรรม ซึ่งถือว่าเป็นการอบอุ่นร่างกายเพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับร่างกาย ก่อนที่จะ
กระท ากิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป การบริหารร่างกายมีหลายชนิดหลายแบบ แต่การบริหารร่างกายพื้นฐาน 
มี 5 แบบ ดังนี้ 

1.1 หมุนตัว  (Trunk Circling) ยืนแยกขาออกจากกันและบิดส่วนบนของร่างกาย 
ไปทางซ้ายและขวาสลับกัน หมุนรอบตั้งแต่เอว 

1.2 แตะหัวแม่เท้า (Toe Touching) ยืนขาชิดกัน โน้มตั้งแต่เอวไปแตะหัวแม่เท้า 
ด้วยปลายนิ้วถ้าไม่สามารถแตะหัวแม่เท้าด้วยเข่าตรง ๆ ก็ให้งอเข่าลงเล็กน้อย 

1.3 ยกขาขึ้นข้าง (Slide Leg-Raise) นอนตะแคงบนพ้ืน และยกขาจากตะโพกแล้ว 
ลดลงอีกครั้ง ท าซ้ ากัน 10 ครั้ง แล้วหมุนตัวอีกข้างหนึ่งยกล าตัวให้อยู่ในท่านั่ง 

1.4 ลุก-นั่ง (Sit-Up) นอนหงายบนพื้น ยกเข่าขึ้นตั้ง ชันเข่า ยกล าตัวให้อยู่ในท่านั่ง 
โดยไม่มกีารช่วยของแขน แล้วนอนลงอีกครั้งอย่างช้า ๆ เริ่มใหม่อีกประมาร 10 ครั้ง 

1.5 โค้งขา (Side-Bends) ยืนแยกขาพอสมควรและกางแขนออก ยกข้ึนเหนือศรีษะ 
ให้ปลายนิ้วแตะกันให้แขนเหยียดตรง อย่างอขอ้ศอก รักษาความโค้งนี้ไว้ประมาณ 15 วินาที และยืด
ตัวขึ้นและท าอีกข้างหนึ่งสลับกัน 
 ในการหัดกายบริหารให้กับเด็ก เพื่อให้เด็กได้บริหารร่างกาย เกิดความสนุกสนาน และไม่เบื่อ
หน่ายในการฝึกท่ากายบริหาร จะต้องพยายามจัดท่าให้กลมกลืนกัน ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าการ
บริหารกายจะต้องท าต่อเนื่องกันเป็นชุด ชุดละประมาณ 8-10 ท่า และควรได้มีเพลงหรือจังหวะมา
ประกอบการบริหารกาย ที่มีจังหวะช้า – ปานกลาง – เร็ว สลับกันไป และที่ส าคัญในการฝึกท่ากาย
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บริหารผู้สอนจะต้องฝึกให้เด็กได้มีระเบียบวินัย และอยู่ในกฏเกณฑ์ และฟังสัญญาณที่ผู้สอนบอกให้
ปฏิบัติด้วย 
 

สรุป 

การจัดกิจกรรมพลศึกษาในร่มให้กับเด็กปฐมวัยนั้น มีจุดมุ่งหมายเพ่ือจะช่วยให้เด็กได้พัฒนา
กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ ฝึกการท างานให้มีการประสานกันระหว่างประสาทตาและมือ 
ตลอดจนมีความสัมพันธ์กันระหว่างอวัยวะต่า ง ๆ  ของร่างกาย  ฝึกให้ เด็กกล้าแสดงออก                 
เกิดจินตนาการ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการเป็นผู้น าผู้ตาม รวมทั้งฝึกให้เด็กมีพัฒนาการทางด้าน
ประสาทสัมผัสเพ่ิมขึ้น และที่ส าคัญผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเห็นความส าคัญในการ
จัดเตรียมบริเวณสถานที่วัสดุ อุปกรณ์ ให้พร้อมและเพียงพอ เพ่ือที่เด็กจะได้ท ากิจกรรมต่าง ๆ         
ได้อย่างสะดวก และเกิดความสนุก 
 

แบบฝึกหัด 
1. การจัดกิจกรรมพลศึกษาในร่มมีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร 
2. การจัดเตรียมสถานที่ในการจัดกิจกรรมพลศึกษาในร่มควรจัดอย่างไร จงอธิบาย 
3. การจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษาในร่ม ควรจัดอย่างไร จงอธิบาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
4. การจัดกิจกรรมพลศึกษาในร่มให้กับเด็กปฐมวัย เด็กแต่ละคนควรจะใช้พื้นที่ในการท ากิจกรรม 
คนละเท่าไร และท ากิจกรรมอะไรบ้าง 
5. กิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์หมายถึงอะไร แบ่งอกกเป็นก่ีประเภท อะไรบ้าง จงอธิบาย 
6. กิจกรรมการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์หมายถึงอะไร มีประโยชน์กับเด็กปฐมวัยมากน้อยเพียงใด 
7. จงบอกถึงอุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบกิจกรรมการเคลื่อนไหว 10 ชนิด แต่ละชนิดให้ประโยชน์อะไรบ้าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

กิจกรรมพลศึกษากลางแจ้ง 
 

หัวข้อเรื่อง         
1. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพลศึกษากลางแจ้ง 
2. การจัดสภาพแวดล้อมนอกชั้นเรียน 
3. รูปแบบการจัดกิจกรรมพลศึกษากลางแจ้ง 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพลศึกษาในร่ม ได้อย่างถูกต้อง 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดสภาพแวดล้อมในชั้นเรียนเพื่อจัดกิจกรรมในร่มให้เหมาะสมกับ

เด็กปฐมวัย  
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถจัดรูปแบบกิจกรรมพลศึกษาในร่มส าหรับเด็กปฐมวัยได้อย่าง

ถูกต้อง 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนอธิบายและแสดงการสอนกิจกรรมในร่มให้กับเด็กได้ทุกกิจกรรม 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. น าสนทนาและบรรยายสรุปให้นักศึกษาฟัง 
2. สาธิตการสอนกิจกรรมแต่ละกิจกรรมให้นักศึกษาดู 
3. นักศึกษาฝึกปฏิบัติกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
4. ร่วมกันอภิปราย หรือวิจารณ์เก่ียวกับกิจกรรมแต่ละกิจกรรม 
5. ให้นักศึกษาศึกษาเอกสารประกอบการเรียน 
5. ทดสอบปฏิบัติกิจกรรม 
6. ท าแบบฝึกหัด 

สื่อการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
2. วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา 
3. แบบฝึกหัด 
4. บทความทางวิชาการ งานวิจัย และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
5. เพลง 

การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจของนักศึกษาในการฟังค าบรรยาย / อธิบาย และสาธิต 
2. สังเกตการฝึกปฏิบัติ 
3. ซักถาม / ตอบค าถาม 
4. ทดสอบการปฏิบัติและแบบฝึกหัด 
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บทท่ี 6 
กิจกรรมพลศึกษากลางแจ้ง 

 
 โดยธรรมชาติของเด็กส่วนมากจะชอบเล่นกลางแจ้ง นอกจากจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้เด็ก
แข็งแรงสนองความต้องการทางจิตใจแล้ว ยังท าให้เด็กเกิดความสนุกสนานอีกด้วย เด็กจะเรียนรู้ได้ดี
โดยผ่านประสบการณ์ตรงที่เป็นรูปธรรม โดยการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การสัมผัส ทดลอง และ
ปฏิบัติจริง เป็นต้น ในขณะที่เด็กเล่นอยู่กลางแจ้ง เด็กจะได้มีโอกาสดูก้อนเมฆ ดูท้องฟ้า ดูเงาของ
แสงแดดที่ทอดยาวตามรูปเงาของต้นไม้ และยังมีสิ่งอ่ืน ๆ ที่เด็กได้พบได้เห็น และยังได้รับความรู้จาก
ประสบการณ์ตรงในสิ่งที่เด็กสงสัยจากประสบการณ์นอกห้องเรียน และได้มีโอกาสพัฒนากล้ามเนื้อมัด
ใหญ่ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 
 การเล่นกลางแจ้ง (outdoor play) เป็นการเล่นกลางแจ้งที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการกางด้าน
ร่างกายคือ เสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเเละการเคลื่อนไหว ซึ่งพัฒนาการดังกล่าวมีความส าคัญ
มากต่อเด็กในวันนี้ กิจกรรมพลศึกษาหรือการเล่นนอกห้องจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการทางสังคม และ
อารมณ ์ในขณะที่เด็กท ากิจกรรมเขาจะเรียนรู้ที่จะแบ่งปันอุปกรณ์การเล่นกับเพ่ือน 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมพลศีกษากลางแจ้ง 
1. เพ่ือให้เด็กได้ออกก าลังกายกลางแจ้งเป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพดี 
2. เพ่ือให้เด็กได้พัฒนาการด้านประสาทสัมผัสมากข้ึน 
3. เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อใหญู่และเล็ก 

4. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักแก้ปัญหาด้วยตนเอง ตลอดจนการพัฒนาด้านอารมณ์และ 
สังคม 

5. เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เกิดแนวคิดและประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน 

 

การจัดเตรียมสถานที่ส าหรับกิจกรรมการเล่นกลางแจ้งและอุปกรณ์ 
การจัดเตรียมสถานที่กลางแจ้งเพ่ือให้เด็กท ากิจกรรมนั้นถือเป็นสิ่งส าคัญดังนี้ 
1. เนื้อที่ 

  1.1 เนื้อที่จัดให้เด็กเล่นควรมีร่มเงาและแสงแดดเหมาะสม โดยมีขนาด 75-100 
ตารางเมตร ต่อเด็ก 1 คน 
  1.2 พ้ืนสนามต้องเรียบ ซ่ึงเด็กสามารถจะเลน่ลกูบอลหรอืกล้ิงลกูล้อได้ 
  1.3 ควรมีสนามหญ้าที่เด็กจะวิ่ง หรือกระโดดเชือกได้ 
  1.4 ควรมีที่ที่เด็กจะขุดดิน เล่นทราย ปลูกต้นไม้ได้ 
  1.5 ควรมีกระบะทรายไว้ให้เด็กได้เล่นทราย 
  1.6 ควรมีเนื้อที่ให้เด็กเล่นน้ าได้ 
 ในการจัดเตรียมผิวพ้ืนสนาม ถ้ามีเนื้อที่กว้างพออาจจะแบ่งปลูกหญ้า และปูพ้ืนซีเมนต์
บางส่วน เพ่ือการแข่งขันเครื่องเล่นที่มีล้อ พ้ืนสนามควรจัดท าให้รักษาความสะอาดง่าย ไม่มีน้ าขัง 
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และพยายามจัดความสมดุลกันระหว่างร่มเงาและแสงสว่าง และมีต้นไม้ใหญ่เพ่ือเป็นร่มเงา และไม่มี
เสียงรบกวน 

2. วัสดุอุปกรณ์  
 กิจกรรมพลศึกษากลางแจ้งหรือการเล่นกลางแจ้ง เป็นกิจกรรมที่เด็กต้องออกแรงเต็มที่ และ
เคลื่อนไหวรวดเร็ว การจัดวางวัสดุอุปกรณ์และการแบ่งเขตส าหรับประเภทของการเล่น ประเภทของ
อุปกรณ์จะต้องคิดในแง่ของความปลอดภัย บริเวณติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ควรจะกว้างจนเกินไปจน
ผู้สอนและผู้ดูแลไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง และไม่ควรจะแคบจนบางส่วนของอุปกรณ์มาชนกัน การเล่น
ก็จะเป็นอันตรายจากเด็กชนกันเองหรือชนกับวัสดุอุปกรณ์  เขตการเล่นแต่ละประเภทจะต้องจัด
แบ่งเป็นสัดส่วน มีทางเดินติดต่อกัน และจัดทางเดินหลีกเลี่ยงการชนกันจากการวิ่ง การเคลื่อนที่ของ
พวกล้อเลื่อน ไม่ว่าจะเป็น จักรยาน สามล้อ หรือรถเข็น 
 

กิจกรรมพลศึกษากลางแจ้งและวัสดุอุปกรณ์การเล่น 
1. เล่นเครื่องเล่นสนามประเภทห้อยโหนต่าง ๆ (Jungle Gym) จะต้องใช้วัสดุที่คงทน มี

ความแข็งแรง ไม่เป็นสนิม เชน่ ท่อนเหล็ก หรือแม้แต่ยางรถยนต์ผูกเชือกก็สามารถน ามาให้เด็กปีน
ป่ายได้ห้อย โหน ได้ 

2. กระบะทราย (sandbox) จะต้องมีขนาดใหญ่ที่เด็กจะเข้าไปวิ่งได้ ซึ่งควรมีขนาด 50 - 60 
นิ้ว และพ้ืนควรฉาบซีเมนต์สูง 4 นิ้ว กระบะทรายควรตั้งเอาไว้ในทีท่ีถูกแสงแดดเพียงครึ่งวัน และควร
จัดหาวัสดุที่จะใช้เล่นกับทราย เช่น เสียม ที่ตักทราย ถังน้ าเล็ก ๆ และควรเป็นวัสดุที่ไม่แตกหักง่าย
และ ไม่เป็นสนิม 

3. ชิงช้า (swing) เป็นเครื่องเล่นที่ควรจัดวางไว้ด้านใดด้านหนึ่งของสนาม ซึ่งเด็ก ๆ ชอบ 
เล่นกันมาก และถ้าเล่นกันอย่างปลอดภัยก็เป็นอุปกรณ์ท่ีดี ชิงช้าส าหรับอายุ 4 - 5 ขวบ ควรท ากับ 
ยางรถยนต์เก่า ๆ ผูกเชือก ชิงช้าส าหรับเด็กโตนั้น ควรท าจากผ้าใบผืนยาว 

4. ไม้ลื่น (slide) ขนาดของไม้ลื่น หรือกระดานลื่น ควรมีความสูงจากพ้ืนให้พอเหมาะกับวัย
ของเด็ก เเละควรวางไว้ในที่ท่ีเด็กเล่นได้สะดวก และไม่เกิดอันตราย 

5. กระดานหก (see saws) อาจท าด้วยไม้หรือโลหะ ควรมีที่เกาะจับในขณะเด็กเล่น เพ่ือ
ความปลอดภัย กระดานหกส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนไม่ควรสูงเกินไป เพราะเด็กจะไม่กล้าเล่น เครื่อง
เล่นต้องแข็งแรง 

6. ม้าหมุน (Mery-go- round) เป็นเครื่องเล่นสนามท่ีเด็กเล็ก ๆ ชอบ ผู้สอนและผู้ดูแลจะ 
ต้องดูเเลอย่างใกล้ชิดเพ่ือความปลอดภัย เพราะบางทีเด็กอาจจะตกลงมา เนื่องจากกล้ามเนื้อเด็ก    
ยังไม่แข็งแรง 

7. ราวไต่ เป็นเครื่องเล่นที่ประกอบด้วย แผ่นไม้ยาว มีความกว้างไม่มากนัก วางสูงจากพ้ืน 
เล็กน้อย ไม่เกิน 1 ฟุต เครื่องเล่นชนิดนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือฝึกการทรงตัวให้กับเด็ก ให้เด็กได้ใช้สายตา
ท างานรวมกับส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 

8. เวทีเล็ก (platfom) เป็นเวทีส าหรับเด็กแสดงละครหรือบทบาทสมมุติ ความสูงประมาณ 
5-6 ฟุต กว้าง 4 - 5 ฟุต บันไคสูง 20 - 30 นิ้ว เพ่ือฝึกการแสดงออก การเป็นผู้น าของเด็ก และ 
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เพ่ือให้เด็กได้พูดคุยตามท่ีตนเองอยากจะท า 
9. ลูกบอล (Ball) การเล่นลูกบอลนี้ เด็กจะได้ออกก าลังกายและได้ใช้ประสาทสัมพันธ์

ระหว่างมือ- ตา และส่วนต่าง ๆ ของร่างกายด้วย การเล่นกับลูกบอลเป็นการเรียนรู้ที่ดี เด็กจะพบว่า
ของบางอย่างกลิ้งได้ เคลื่อนไหวได้ เช่น ลูกบอล เมื่อเด็กสามารถกลิ้งลูกบอลได้ตามความต้องการ 
เด็กจะได้ความรู้เเละความสามารถจากการเรียนรู้เอง เช่น กลิ้งลูกบอลให้เด็กรับ โยนลูกบอลให้เด็ก
ตบ ส่งลูกบอลให้เด็ก กลิ้งลูกบอลเข้าตะกร้า ฯลฯ และขณะที่เด็กเล่นอยู่ผู้สอนก็ควรสังเกตว่าเด็ก
แสดงอาการว่าสนุกสนานกับการเล่นนี้ไหม หากเด็กไม่ค่อยสนุกสนานก็อาจหาวิธีการเล่นแบบให้แก่
เด็กไม่ควรบังคับเด็ก 

10. ตุ๊กตาพลาสติก (Doll) ตัวตุ๊กตาพลาสติกท่ีน ามาให้เด็กเล่นนั้นควรจะมีขนาดสูง 3 ฟุต 
เป่าให้โป่งพองคล้าย ๆ ลูกโป่ง ถ่วงน้ าหนักส่วนล่างสุดวางไว้ ซ่ึงเด็กสามารถชก ตบ ตี ทุบ เตะ ซ่ึง 
การท าแบบนี้ช่วยผ่อนคลายอารมณ์ เวลาเด็กโมโหหรือไม่พอใจ หรือโกรธ ก็สามารถมาระบายกับ 
เพ่ือนเล่นนี้ได้ และที่ส าคัญตุ๊กตานี้จะล้มและลุกเองได้ไม่ว่าเด็กจะท าอย่างไร  การเล่นกับตุ๊กตามี
วัตถุประสงค์ เพ่ือฝึกประสาทสัมพันธ์ระหว่างตา แขน ขา ตลอดจนพัฒนาอารมณ์  จิตใจ และ
สติปัญญาเพราะไม่ว่าเด็กจะท าอะไรกับตุ๊กตา ตุ๊กตาก็ไม่ตอบโต้แต่กลับขึ้นมาให้เด็กท าได้อีก 

11. การเล่นชักรอก (pulley) การเล่นชักรอกของเด็กจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการในด้าน
ประสาทสัมผัส และในเวลาเดียวกันเด็กก็จะได้รับประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการผ่อน
แรงไปด้วยนอกจากนี้แล้วเด็กยังได้พัฒนาทางด้านร่างกาย ได้ออกก าลังกลางแจ้งและได้ประสบการณ์
ตรง 

12. การฝึกกายบริหาร การฝึกกายบริหารควรจัดในตอนเช้าหลังจากเด็กได้เคารพธงชาติแดด
ยังไม่ร้อนจัด เป็นการให้เด็กได้บริหารร่างกายส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ควรจัดให้มีทุกวัน การจัดให้เด็ก
บริหารร่างกาย ควรจัดให้มีจังหวะให้เด็กได้ฝึกบริหารร่างกายประกอบจังหวะ ท าพร้อมกันทั้งหมด
เครื่องใช้ประกอบจังหวะอาจจะเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งที่สถานศึกษาพอจะหาได้  เช่น เทปเพลง 
หรือเคาะจังหวะในการบริหารร่างกายแต่ละครั้งไม่ต้องใช้เวลานาน  เป็นเพียงเพ่ือบริหารกล้ามเนื้อ
ใหญ่และเล็ก ตลอดจนพัฒนาอารมณ์และจิตใจ ระเบียบวินัยหลังจากเด็กเลิกเล่นกิจกรรมกลางแจ้ง
แล้วในแต่ละวัน ผู้สอนหรือผู้ดูแลเด็กจะต้องทราบด้วยว่าเครื่องเล่นชนิดใดต้องดูแลท าความสะอาด 
และเก็บรักษาอย่างไร ผู้สอนจะต้องดูแลและสอนให้เด็กช่วยกันเก็บและท าความสะอาดให้เรียบร้อย 
ก่อนที่จะกลับเข้าไปท าความสะอาดร่างกาย และเข้าห้องเรียน ทางที่ดีสถานศึกษาควรจะมีที่เก็บของ
ประเภทเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่สามารถเก็บรักษาได้ง่าย และล็อกกุญเเจ นอกจากนี้ผู้สอนจะต้องสอนให้เด็ก
ได้ฝึกลักษณะนิสัยที่เด็กจะต้องฝึกปฏิบัติให้ติดเป็นนิสัย ดังนี้ 

1) ฝึกให้เด็กได้รู้จักช่วยตนเองในเรื่องของความสะอาด สุขนิสัย 
2) ฝึกความรับผิดชอบ ท าหน้าที่ดูแลท าความสะอาดเล่นเสร็จแล้วเก็บกลับเข้าท่ี 

3) ฝึกความมีระเบียบวินัย การรอคอย รู้จักสิทธิหน้าที่ใครก่อนใครหลัง 
4) ฝึกให้ท างานด้วยกัน เล่นด้วยกัน 
5) ความขยันอดทน มีสัมมาคารวะ 



106 

 

 กิจกรรมกลางแจ้งหรือการเล่นกลางแจ้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเครื่องเล่นเเต่ละชนิค แต่
ละประเภท ผู้สอนผู้ดูแลจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิด อธิบายขั้นตอนการเล่นก่อนที่จะให้เด็กเล่น เพราะ
หากไม่มีใครดูแลเอาใจใส่ โอกาสที่เด็กจะตกหรือพลาดพลั้งก็มี 
 

สรุป 
 กิจกรรมพลศึกษากลางแจ้ง หรือการเล่นกลางแจ้งของเด็ก หรือการเล่นนอกห้องเรียนจะช่วย
ส่งเสริมให้เด็กแข็งแรง ได้ออกก าลังกายและมีสุขภาพดี เด็กที่ได้มีโอกาสอยู่กลางแจ้งและได้เล่นอยู่ใน
ที่โล่งแจ้ง เพ่ือใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่ เด็กได้มีโอกาสดูก้อนเมฆ ดูท้องฟ้า ดูเงาของแสงแดดและ
ยังมีสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กได้พบเห็น เด็กส่วนใหญ่ชอบเล่นกลางแจ้ง และเด็กบางคนเคยอยู่ในบ้านซึ่งเป็น
ตึกแถวหรือห้อง หรือบ้านแคบ ๆ ทึบ ๆ เด็กทุกคนต้องการอยู่ที่โล่งแจ้ง และเป็นที่เล่นที่เขาต้องการ
อย่างมาก สภาพแวดล้อมภายนอกห้องเรียนช่วยให้เด็กได้มีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมเพ่ือบริหารร่างกาย
เพ่ือเคลื่อนไหว และใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กได้อย่างเต็มที่ กิจกรรมการเล่นกลางแจ้งส าหรับ
เด็กปฐมวัย ที่สถานศึกษาควรจะจัดให้เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของเด็กและส่งเสริมการ
พัฒนาการทางด้านร่างกาย ได้แก่ เครื่องเล่นสนามประเภทต่าง ๆทั้งประเภทติดตั้งถาวรและเคลื่อนที่
ได้ กระบะทราย ชิงช้า ไม้ลื่น กระดานหก ม้าหมุน เวทีเล็ก ๆ ลูกบอล ตุ๊กตาพลาสติก การชักรอก 
และที่ขาดไม่ได้คือ การฝึกกายบริหาร นอกจากนี้อาจจะมีเชือก รถจักรยาน 2 ล้อ 3 ล้อ รถลาก 
รถเข็น รถบรรทุก เรือโยก เครื่องบิน เพ่ือให้เด็กได้เล่นอย่างมีความสุขแต่ในการเล่นเครื่องเล่นทุกชนิด
ครู ผู้สอนจะต้องคอยแนะน าดูแลให้เด็กเล่นอย่างปลอคภัยนอกจากนี้แล้วการเก็บรักษาเครื่องเล่นต่าง 
ๆ หลังจากท่ีเด็กเลิกเล่นแล้ว ผู้สอนก็ต้องฝึกให้เด็กได้เก็บไปไว้ที่ ส าหรับเครื่องเล่นที่สามารถเคลื่อนที่
ได้ เพ่ือเป็นการปลูกฝังความมีวินัยในตัวเด็กอีกด้วย 
 

แบบฝึกหัด 
1. กิจกรรมพลศึกษากลางแจ้ง หรือการเล่นกลางแจ้ง มีจุดมุ่งหมายอย่างไร 
2. จงอธิบายถึงการจัดเตรียมสถานที่ส าหรับกิจกรรมพลศึกษากลางแจ้ง มีหลักการจัดอย่างไร 
3. เครื่องเล่น หรืออุปกรณ์การเล่นกลางเเจ้ง ที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด น่าจะมีอะไรเพิ่มเติมที่ควรจะจัด 
ให้มีในสนามเล่นอีกได้บ้าง 
4. จงคิดกิจกรรมพลศึกษาที่จะสอนให้เด็กเล่นกลางแจ้งตามหัวข้อดังนี้ 

ก. ชื่อกิจกรรม 
ข. อุปกรณ์ 
ค. กิจกรรม 
ง. ลักษณะนิสัยที่ควรจะได้รับ 

5. ท่านคิดว่าอุปกรณ์การเล่นกลางแจ้งที่สามารถท าจากวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุท้องถิ่น มีอะไรบ้างจง
บอกมา 5 อย่าง 
6. กิจกรรมพลศึกษากลางแจ้งมีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยมากน้อยเพียงใด และช่วยส่งเสริมพัฒนาการ
ในด้านใดบ้าง 
7. จงบอกถึงประโยชน์ของเครื่องเล่นกลางแจ้งที่ใช้กับเด็กปฐมวัย 
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ก.ราวไต่ 
ข. กระดานหก 
ค. เวทีเล็ก ๆ 
ง. กระบะทราย 
จ. ตุ๊กตาพลาสติกล้มลุก 

8. การฝึกกายบริหารให้กับเด็กปฐมวัย ควรจะท าตอนไหนและให้ประโยชน์อะไรบ้าง 
9. การเล่นชักรอก (pulley) เป็นการเล่นที่ช่วยพัฒนาการเด็กปฐมวัยในด้านใด 
10. อุปกรณ์การเล่นกลางแจ้งทุกชนิด มีความส าคัญต่อการเล่นของเด็ก การให้เด็กเล่นครูผู้สอน
จะต้องค านึงถึงเรื่องอะไรบ้าง (ตอบเป็นข้อ ๆ) 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 7 

เกมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

หัวข้อเรื่อง         
1. ความหมายของเกม 

2. จุดมุ่งหมายของเกม 
3. ความส าคัญของเกมและการเล่นที่มีพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับปฐมวัย 
4. ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมเกมและการเล่นส าหรับเด็กปฐมวัย 
5. เทคนิคและขั้นตอนในการสอนเกม 
6. บทบาทของครูในการวางแผนจัดเตรียมเกมและการเล่น 

วัตถุประสงค ์
1. อธิบายความหมายและจุดมุ่งหมายของเกมได้ 
2. อธิบายประโยชน์และคุณค่าของเกมได้ 
3. อธิบายวิธีการสอน เทคนิค และข้ันตอนการสอนเกมได้ 
4. อธิบายวิธี และหลักการเลือกเกมในการสอนได้ 
5. สอนเด็กปฐมวัยเล่นเกมต่าง ๆ ได ้

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
1. น าสนทนาและสรุปให้นักศึกษาฟัง 
2. สาธิตและฝึกการเล่นเกมต่าง ๆ 
3. อภิปรายและวิจารณ์เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของเกมแต่ละเกม 
4. ผลิตสื่อการสอนที่เหมาะสมกับการเล่นเกม 
5. ฝึกปฏิบัติการสอนเกมเด็กปฐมวับ 
6. ฝึกปฏิบัติในการเป็นผู้น าเกม 

สื่อการสอน 
1. อุปกรณ์การเล่นเกมแต่ละชนิด 
2. สื่อดิจิตอล เช่น คลิปจากอินเตอร์เน็ต VCD 
3. หนังสือเอกสารประกอบการสอนและเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

การวัดผลและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจ และความตั้งใจในการฟังบรรยาย/อธิบาย 
2. สังเกตการปฏิบัติจริง 
3. ซักถาม/ตอบค าถาม 
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บทท่ี 7 

เกมส าหรับเด็กปฐมวัย 
 

 เกมเป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่งต่อการฝึกทักษะ ช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งที่
เรียน การเล่นเกมเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และช่วยพัฒนาทักษะต่าง ๆ 
รวมทั้งการส่งเสริมกระบวนการท างานและอยู่ร่วมกับเพ่ือนในสังคมอย่างมีความสุข 
 

ความหมายของเกม 
 เกม คือ กิจกรรมพลศึกษาแขนงหนึ่ง ที่มีลักษณะเป็นการเล่นเล็กๆน้อยๆ ไม่มีกฎกติกา
ซับซ้อนมากนัก เป็นการแข่งขันที่ก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน โดยใช้ทักษะพ้ืนฐานประกอบ
กับอุปกรณ์การเล่นและท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ อันส่งผลต่อการพัฒนาทักษะการ
เคลื่อนไหวเบื้องต้น 
 

จุดมุ่งหมายของเกม 
 เกมเป็นกิจกรรมพลศึกษาแขนงหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมแขนงอ่ืนๆ ที่มีองค์ประกอบ
ส าคัญยิ่งในการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
ทัศนคติ จริยธรรม และคุณธรรม โดยอาศัยกิจกรรมทางกายที่ได้เลือกเฟ้นมาแล้วเป็นอย่างดีเป็นสื่อใน
การเรียนรู้ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. เพ่ือช่วยพัฒนากล้ามเนื้อ ซึ่งจะท าให้กล้ามเนื้อเกิดการพัฒนาและสามารถท างานได้ดี 
ยิ่งขึ้น 

2. เพ่ือช่วยสนองความต้องการของเด็กตามธรรมชาติ เพราะเด็กซุกซนไม่ชอบอยู่นิ่ง 
3. เพ่ือช่วยวางรากฐานทักษะในการเคลื่อนไหว ความคล่องแคล่วว่องไว การหลบหลีก  

การเริ่ม การหยุดให้แก่ผู้เล่น 
4. เพ่ือเป็นการเตรียมตัวเด็กทางด้านจิตใจในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยให้พบความสมหวัง  

และผิดหวังบ้าง 
5. เพ่ือช่วยให้เด็กได้ปรับตัวในลักษณะการเล่น การเข้าสังคมกับเพ่ือน โดยปราศจากการ 

ทะเลาะวิวาท 
6. เพ่ือปลูกฝังจริยธรรมที่พึงปารถนาให้แก่เด็ก เช่น ความสามัคคีในหมู่คณะ ความมี 

น้ าใจนักกีฬา ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม และความมีระเบียบวินัย 
7. เพ่ือปลูกฝังทัศนคติที่ดีให้แก่เด็กต่อการรักษาสุขภาพโดยออกก าลังกายสม่ าเสมอด้วย 

การเล่นเกมและกีฬาประเภทต่าง ๆ  
 8. เพ่ือให้เด็กเกิดความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ และรู้จักแก้ปัญหา 
 9. เพ่ือให้เด็กมีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น 
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ประโยชน์และคุณค่าของเกม 
 การออกก าลังกายเป็นสิ่งส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด ารงชีวิตอย่างปกติสุข การเล่น
เกมท าให้เด็กได้ออกก าลังกายการเล่นเกมให้ประโยชน์หลายด้านดังนี้ 

1. ช่วยส่งเสริมการเคลื่อนไหวเบื้องต้นทางร่างกายให้ถูกต้องและมีประธิทธิภาพ 
2. ช่วยเสริมสร้างทักษะเบื้องต้นของการกีฬา 
3. ท าให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
4. ส่งเสริมสุขภาพจิต ผ่อนคลายอารมณ์เครียด 
5. ส่งเสริมให้ปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่น 
6. ส่งเสริมสุขภาพกายให้แข็งแรง มีสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) 

 

คุณค่าของเกม 
1. ด้านร่างกาย 

1.1 สร้างเสริมทักษะการเคลื่อนไหวที่จ าเป็นต่อชีวิตประจ าวัน 
1.2 เป็นการพัฒนาทักษะเบื้องต้น เพ่ือการฝึกกิจกรรมต่าง ๆ 
1.3 ได้ออกก าลังกายและส่งเสริมสมรรถภาพทางกาย 
1.4 ได้ผลต่อการพัฒนาระบบต่าง ๆ ของร่างกายให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
1.5 ได้พัฒนาสมองการควบคุมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เพ่ือการเคลื่อนไหว 

ตอบสนองในสภาพการณ์ต่าง ๆ 
1.6 พัฒนาความคล่องแคล่วในการเคลื่อนที่ 
1.7 พัฒนากลไกการเคลื่อนไหวร่างกายให้เกิดความช านาญ และเคลื่อนไหวอย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
1.7 ส่งเสริมทักษะพิเศษเฉพาะบุคคล เพ่ือการน าไปใช้ในการฝึกกิจกรรมหรือเล่น 

กีฬาต่าง ๆ 
2. ด้านจิตใจ 

2.1 ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายความเครียด 
2.2 เกิดทัศนคติท่ีดีในการเล่น หรือสามารถหากิจกรรมที่เหมาะสมให้กับตนเอง 
2.3 ส่งเสริมและสร้างคุณธรรม จริยธรรม เอ้ือเฟ้ือ 
2.4 ช่วยให้มีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส ไม่อืดอาจและเศร้าซึม 
2.5 ส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของคนอ่ืน 
2.6 ส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี 

3. ด้านสังคม 
3.1 เกิดมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีเข้ากับหมู่คณะได้ 
3.2 ฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามและยอมรับซึ่งกันและกัน 
3.3 ยอมรับสภาพความแตกต่างระหว่างบุคคล 
3.4 สามารถเเสดงออกอย่างเปิดเผย กล้าแสดงออก 
3.5 เข้าร่วมกลุ่มในสังคมได้อย่างสง่าผ่าเผย ไม่มีปมด้อย ปรับตัวเข้ากับกลุ่มสังคมได้ 
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อย่างมีความสุข 
4. ด้านอารมณ์ 

4.1 มีอารมณ์แจ่มใสร่าเริง 
4.2 มีความเชี่อม่ันในตัวเอง 
4.3 รู้จักการเสียสละ ให้อภัย และไม่ถือโกรธ 

 

การสอนเกม (Teaching Game) 
 การสอน หมายถึง ชุดเหตุการณ์ภายนอกตัวผู้เรียน โดยอิทธิพลของครูทางด้านการกระท า
ด้วยวาจา ด้านอารมณ์ ที่มีผลต่อผู้เรียนที่สร้างขึ้นมาเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
พฤติกรรมภายในที่เรียกว่าการเรียนรู้ (Learning) ซึ่งได้แก่ การรู้สึก การรับรู้ การเข้ารหัส การดึงรหัส
ออกมาได้และกลวิธีการเข้ารหัส เป็นต้น จากพฤติกรรมของคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้นี้เอง จึงท า
ให้เกิดการสอนขึ้นและในการสอนนี้ยังมีความเชื่อว่า 

1. ไม่มีการสอนใดท่ีดีที่สุคแต่เพียงวิธีเดียว 
2. ไม่มีวิธีการสอนใดแต่เพียงวิธีเดียวที่เหมาะสมกับทุกสภาพการณ์ 
3. ไม่มีเทคนิคการสอนใดที่ดีท่ีสุดแต่เพียงเทคนิคเดียวที่ท าให้บรรลุเป้าหมายทั้งหมดได้ 
4. การสอนที่มีประสิทธิภาพต้องเลือกกลยุทธ์หลาย ๆ อย่างเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่แตกต่าง

กันดังที่กล่าวข้างต้น ผู้สอนจึงต้องหาเทคนิค (Technique) เป็นนักออกแบบการสอน (Designer) นัก
จัดการ (Manager) นักวิเคราะห์และประเมินผลด้วย (Evaluator) ทั้งนี้เพ่ือจะได้แก้ไขปรับปรุงการ
สอนของตนให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

1.1 หลักส าคัญในการเลือกเกม 
การเลือกเกมมาสอนนั้น ผู้สอนต้องพิจารณาถึงหลักส าคัญดังต่อไปนี้ 

1) เกมที่ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเล่น เราต้องพิจารณาว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างไร  
เกมใดมีคุณค่ามากเราก็เลือกเกมนั้น 

2) เกมที่เปิดโอกาสให้ผู้เล่นสามารถมีส่วนร่วมได้ทั้งหมดและเหมาะกับจ านวน 
สมาชิก 

3) เกมที่สามารถดัดแปลงได้ตามควาสนใจ และสถานการณ์ของการเรียนการสอนใน 
ขณะนั้น 

4) เกมที่ใช้อุปกรณ์น้อย กฎกติกาและระเบียบการเล่นต่าง ๆ ไม่มากจนเกินไป 
5) เกมที่ผู้น ามีความเข้าใจในวิธีการเล่น กฎกติกา ระเบียบข้อบังคับการเล่นอย่างดี 
6) เกมที่ผู้น าสามารถอธิบายความมุ่งหมาย วิธีการเล่น กฎกติกา และหน้าที่ของเเต่ 

ละคนให้เข้าใจเวลาอันรวดเร็ว 
7) เกมที่เหมาะสมกับเพศกับวัย และอยู่ในขีดความสามารถของผู้เล่น 
8) เกมที่ผู้น าสามารถเลือกผู้เล่นคนหนึ่ง หมู่หนึ่งหมู่ใดออกมาสาธิตให้คนอ่ืน หรือ 

หมู่อ่ืนดูจนเข้าใจได้ 
9) เกมที่สร้างบรรยากาศในการเล่น สามารถให้ผู้เล่นมีความสนุกสนานได้อย่างเต็มที่  

และผู้น าควรร่วมเล่นด้วย 
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10) เกมที่น าเล่นผู้น าต้องท าความเข้าใจอยางละเอียด และเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 
เพรียง 

11) เกมที่สามารถฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามได้ 
12) เกมที่สามารถปลูกฝังและสร้างสุขนิสัยที่ดีในเรื่องความปลอดภัย 
13) เกมที่สามารถส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม การมีน้ าใจนักกีฬา มารยาทในการ 

เล่น 
14) เกมที่มีอยู่และตรงตามหลักสูตร 

1.2 เทคนิคและข้ันตอนในการสอนเกม 
 เทคนิคของการสอนเกม คือ กระบวนการที่ท าให้จุดมุ่งหมายของการสอนบรรลุจุดมุ่งหมาย
ปลายทางตามที่วางไว้ กระบวนการสอนซึ่งมีเทคนิคขั้นตอนที่ส าคัญที่ผู้สอนหรือผู้น าควรจะเป็น
แนวทางปฏิบัติเป็นขั้น ๆ ดังนี้ 

1.2.1 เทคนิคการอบอุนร่างกาย  
ถือเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายปรับตัว พร้อมที่จะปฏิบัติกิจกรรมโดยมีหลักปฏิบัติดังนี้  

1) อบอุ่นร่างกายแต่ละครั้งควรใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพื่อให้ผู้เล่นมีเวลาใน 
การเล่นหรือท ากิจกรรมให้มากท่ีสุด 
   2) ท่าบริหารร่างกายที่ใช้ในการอบอุ่นร่างกาย ควรเป็นท่าบริหารทั่วไป 
เพ่ือให้ร่างกายได้ปรับตัว หรือท่าบริหารที่ต้องใช้กล้ามเนื้อนั้น เฉพาะกิจกรรมเฉพาะอย่าง 
   3) การอบอุ่นร่างกายควรจะเริ่มด้วยท่าที่ช้า ๆ ง่าย ๆ  เบา ๆ ก่อนแล้วจึง
จะเร่งความเร็วความหนักข้ึนตามล าดับ 
   4) อบอุ่นร่างกายแต่ละครั้งควรให้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้รับการบริหาร
อย่างทั่วถึง 
   5) เพ่ือให้ผู้เล่นได้มีส่วนร่วมและเป็นการส่งเสริมคุณลักษณะในการเป็นผู้น า
ในตัวผู้เล่นผู้น าควรจะจัดให้ผู้เล่นมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน มาน าการอบอุนร่างกายเป็นประจ า 
   6) เพ่ือความพร้อมเพรียงกัน และท าให้การอบอุ่นร่างกายเป็นไปด้วยความ
สนุกสนานผู้น าควรจะให้ผู้เล่นอีกเสียงพร้อม ๆ กัน ตามจังหวะการบริหาร่างกายนั้น ๆ 
   7) การอบอุ่นร่างกายแต่ละครั้ง ควรจะให้ผู้เล่นรู้สึกว่าเหนื่อยกว่าปกติจริงๆ 
เช่น หายใจถี่ขึ้น ชีพจรเร็วขึ้น หรือมีเหงื่อมากขึ้น 
   8) เพ่ือเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายควบคู่กันไปด้วยท่า
บริหารร่างกายบางอย่าง เช่น การดันพ้ืน การลุกนั่ง อาจจะน ามาใช้เพ่ือปิดรายการอบอุ่นร่างกายใน
แต่ละครั้งด้วย 

1.2.2 เทคนิคการอธิบายและสาธิต 
 การอธิบายและสาธิตเป็นวิธีการสอนที่จะให้ผู้เล่นได้มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เล่นเพ่ือ 
จะได้น าไปเป็นแนวทางในการที่จะฝึกหัดและเล่นต่อไป  เพ่ือจะได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้เพ่ือให้
ได้ผลดียิ่งขึ้นและสอดคล้องกับแนวการสอนแบบใหม่ ครูหรือผู้น าควรใช้หลักการที่ส าคัญเพ่ือเป็น
แนวทางดังต่อไปนี้ 
   1) บอกชื่อเกมให้ผู้เล่น และจัดให้ผู้เล่นจัดรูปแบบในการเล่น 
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   2) อธิบายวิธีการเล่นสั้น ๆ เข้าใจง่าย จนผู้เล่นเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง 
   3) อธิบายกฎกติกาการเล่น การท าผิดกติกา การแพ้ชนะ 
   4) ทดสอบความเข้าใจอีกครั้ง โดยให้ผู้เล่นถาม หรือผู้สอนถามแล้วสาธิตให้
ผู้เล่นทดลองท าอย่างช้า ๆ จนทุกคนเข้าใจ 
   5) ก่อนเล่น ผู้สอนหรือผู้น าต้องน าเรื่องความปลอดภัยให้ผู้เล่นทราบทุก
ครั้ง 

1.2.3 เทคนิคการเล่นเพื่อความสนุกสนานหรือการแข่งขันจริง ๆ 
  เมื่อผู้เล่นทุกคนเข้าใจดีแล้ว ก็ลงมือให้เล่นโดยไม่ชักช้า ผู้เล่นจะต้องยึดถือข้อบังคับ
ของการเล่นมาปฏิบัติในสภาพของการเล่นจริง ผู้สอนหรือผู้น ามีโอกาสที่จะปลูกฝังคุณธรรม ระเบียบ
วินัยการเป็นผู้เล่น การรวมหมู่ ความสามัคคี ผู้แพ้รู้ชนะ ตลอดจนพฤติกรรมอ่ืน ๆ ในตัวผู้เล่นได้อย่าง
ดีผู้สอนหรือผู้น าได้รู้จักนิสัยใจคอของผู้เล่นอย่างแท้จริง ว่าผู้เล่นคนไหนมีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา 
หรือควรได้รับการแก้ไขอย่างไร ว่าแต่ผู้สอนหรือผู้น าจะสามารถฉวยโอกาสนี้เพ่ือน ามาใช้ให้มี
ประโยชน์และมีความหมายต่อผู้เล่นมากน้อยแค่ไหน โดยน าหลักการและเทคนิคการจัดการแข่งขัน 
หรือการเล่นมาปฏิบัติดังนี้  
   1) จ านวนผู้เล่นในแต่ละกลุ่มจะต้องมีจ านวนที่เท่ากัน 
   2) ผู้เล่นที่มีส่วนเกินก็จัดให้มีส่วนร่วมโดยการเป็นกรรมการตัดสิน 
   3) จัดให้มีหัวหน้ากลุ่ม สีประจ าในแต่ละกลุ่ม 
   4) เส้นเริ่มเส้นกลับตัวหรือเส้นชัย จะต้องชัดเจนและไม่ควรมีสิ่งกีดขวาง  
   5) การตัดสินจะมีความยุติธรรม 
   6) ให้ผู้เล่นปฏิบัติตามกฎกติกาที่วางไว้ 
   7) ถ้ากลุ่มใดหรือคนใดชนะให้กลุ่มอ่ืน ๆ คนอ่ืน ๆ ปรบมือให้เกียรติและคน
ที่ชนะก็ควรแสดงความขอบคุณโดยการค านับ โค้งให้เกียรติเพ่ือการปลูกฝังการแพ้ชนะในตัวผู้เล่น 
   8) ผู้สอนควรบอกข้อดีข้อเสียของกลุ่มชนิดและกลุ่มแพ้เพ่ือจะได้ปรับปรุง
ต่อไป  
   9) ผู้สอนอาจจะจัดให้มีการเล่นหรือแข่งขันกันใหม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความ
ต้องการของผู้เล่น 

1.2.4 การสรุปและสุขปฏิบัติ 
  การสอนในชั้นนับว่ามีความส าคัญที่จะท าให้การสอนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตามหลัก 
ของการสอนเกมหรือการสอนพลศึกษา วัตถุประสงค์ของการสอนในชั้นนี้ที่ส าคัญมี 2 ประการ 
   1) เพ่ือสรุปผล ประเมินผล เกี่ยวกับการเรียนการเล่นในชั่วโมง 
   2) เพ่ือผลทางด้านการปลูกฝังสุขนิสัยให้แก่สมาชิกหรือผู้เล่นก่อนหมดเวลา
ของการสอน ประมาณ 5 - 8 นาที ผู้สอนควรหยุดการเล่น การแข่งขัน ให้ผู้เล่นมารวมกัน เพ่ือท าการ
สรุปผลประเมินผลการเรียนการเล่น โดยการสังเกตพฤติกรรมของผู้เล่นที่แสดงออก ระเบียบวินัย การ
ปฏิบัติในการเล่น การเอารัดเอาเปรียบ น้ าใจนักกีฬา การใช้ค าพูด เพ่ือผู้สอนจได้น าไปปรับปรุงแก้ไข
ที่จะเป็นแนวทางในการเรียนการสอนต่อไป 
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 เมื่อผู้สอนได้สรุปประเมินผลเรียบร้อยแล้ว เป็นเวลาที่ผู้เล่นได้พักหายเหนื่อย พร้อมจะไปดื่ม
น้ า ท าความสะอาดร่างกาย เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวพร้อมที่จะเรียนในวิชาต่อไป หรือพร้อมจะกลับบ้าน
หลักท่ีส าคัญมีอยู่ว่าผู้เล่นออกจากห้องเรียนในสภาพอย่างไร ผู้เล่นควรจะกลับเข้าห้องเรียนในสภาพๆ 
เช่นเดียวกัน การกระท าเช่นนี้เป็นการให้ผู้เล่นได้มีสุขนิสัย หรือสุขปฏิบัติเพ่ือเป็นการปลูกฝังให้ผู้เล่นมี
สุขนิสัยที่ดีควบคู่กันไปด้วย 

1.3 ข้อควรค านึงในการสอนเกม 
ผู้สอนหรือผู้น าเกมควรจะต้องค านึงถึงหลักต่อไปนี้ 

1) ผู้สอนจะต้องเตรียมเกมไว้ให้เพียงพอ เหมาะสมกับเวลาที่ใช้ในการสอนและ 
พร้อมที่จะเปลี่ยนเกมการสอนเพื่อให้ผู้เล่นสนใจได้ทันที 

2) ผู้สอนต้องท าความเข้าใจชื่อเกม วิธีการเล่น อุปกรณ์ที่ใช้ จ านวนผู้เล่นและ 
รูปแบบของการเล่น ของเกมที่น ามานั้นเป็นอย่างดี 

3) เกมที่น ามาสอนนั้นต้องเหมาะสมกับเพศ ระดับอายุ และความสามารถของผู้เล่น 
4) การสอนเกมจะต้องมีอุปกรณ์น้อย หาง่าย ประหยัด ทนทานและเกิดผลในการ 

เรียนการสอน และการเล่น 
5) เกมที่น ามาสอนจะต้องส่งเสริมให้ผู้เล่นได้มีโอกาสเข้าร่วมในการเล่นอย่างทั่วถึง 

เเละเป็นเกมแปลกใหม่ให้เล่นเสมอ 
6) การเล่นเกมครั้งหนึ่งไม่ควรมีเกมมากเกินไป และระยะเวลาในการเล่นไม่นานจน 

เกินไป  
7) การสอนเกม ผู้สอนเตรียมเครื่องอ านวยความสะดวก อุปกรณ์ วัสดุสิ้นเปลืองไว้ 

ให้พร้อม และ เพียงพอ 
8) การสอนเกม ผู้สอนต้องมีเทคนิคสามารถอธิบาย สาธิต เเละแนะน าชี้แจงได้ 

ถูกต้องชัดเจน ผู้เล่นเข้าใจง่ายและรวดเร็ว 
9) เกมที่สอนควรมีประโยชน์ในการส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหว และทักษะกีฬา 

ถูกต้อง 
10) การสอนเกมแต่ละครั้งต้องให้ผู้เล่นรู้จุดมุ่งหมายที่ถูกต้องว่าใช้ทักษะอะไร 

11) การสอนเกม ผู้สอนควรบอกการเล่น ข้อบกพร่อง ให้ค ายกย่อง ให้ค าชมเชยเมื่อ 
มีการท าดีเพ่ือเป็นแรงจูงใจ ผู้เล่นจะได้ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง และตั้งใจในการเล่นมากข้ึน 

12) ผู้สอนควรใช้หลักการเจริญเติบโตของผู้เล่นเป็นแนวทางในการจัดและเลือกเกม 
13) การสอนเกม ผู้สอนควรหาเกมท่ีมีความสนุกสนาน เพลิดเพลิน คลาย 

ความเครียด เพราะความพึงพอใจในการเล่นของผู้เล่นมีความสัมพันธ์กับความส าเร็จในการเรียนการ
สอน 

14) การสอนเกม ผู้สอนควรให้ผู้เล่น เล่นบ่อยครั้ง ใช้ระยะเวลาสั้นดีกว่าการเล่น 
น้อยครั้งในระยะเวลานาน 

15) เกมที่น ามาสอน ควรมีกติกาน้อย เข้าใจง่าย สามารถอธิบายสาธิตการเล่นได้ 
ภายในเวลาอันสั้นและรวดเร็ว 

16) การสอนเกมทุกครั้ง ผู้สอนต้องค านึงและย้ าถึงอุบัติเหตุ ความปลอดภัย และ 
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ดูแลควบคุมอย่างใกล้ชิด 
17) ก่อนมีการเลิกเล่นทุกครั้ง ผู้สอนจะต้องเรียกผู้เล่นมาเข้าแถวรวมกันสรุปผลการ 

เรียน เพ่ือผู้เล่นได้น าไปปรับปรุงแก้ไขและปฏิบัติ ในโอกาสต่อไป 
 

ตัวอย่างเกมพลศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
1. เกมรถไฟ 

ผู้เล่น จ านวน 10 - 20 คน ทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชาย 
สถานที่เล่น / อุปกรณ์ เกมนี้เล่นได้ทั้งสนามในร่มและกลางแจ้ง 
วิธีเล่น   

 1. ให้ผู้เล่นเข้าแถวตอน แถวละ 5 คน 
 2. ให้ผู้เล่นทุกคนเอามือจับสะเอวคนที่อยู่ด้านหน้าต่อ ๆ กัน เหมือนขบวนรถไฟและ 
คนหัวแถวเป็นหัวรถจักร คนที่อยู่ด้านหลังเป็นผู้โดยสาร. 
 3. เริ่มเล่นก่อนรถไฟออกจากสถานี นายสถานจะตีระฆัง โดยให้ผู้เล่นคนหนึ่งเป็น 
นายสถานี และท าท่าตีระฆัง 
 4. คนแรกของหัวแถว ซึ่งเป็นหัวรถจักรจะให้สัญญาณวู้ด (ท าเสียงวู้ด) จากนั้นก็ได้ 
สัญญูาณไฟเขียว รถจะออกจากสถานีอย่างช้า ๆ แต่ละแถวก็เดินออกจากจุดเริ่มต้นช้า ๆ แล้วค่อย
เพ่ิมความเร็วขึ้น โดยการวิ่งเพื่อความเร็วของทุก ๆ คน พร้อม ๆ กัน 
 5. เมื่อวิ่งไปได้ระยะหนึ่ง ผู้สอนต้องคอยบอกให้รถไฟทุกขบวนเข้าจอดที่สถานีรับส่ง 
ผู้โดยสารโดยขณะที่จะเข้าจอดแต่ละสถานีหัวรถจักรจะต้องเปิดวู้ดและเบรกให้รถหยุด (เอ๊ียด) หัวรถ
จักรจะต้องท าเสียงเบรกรถหยุด เมื่อรถหยุดก็ให้ผู้โดยสารลง 

ประโยชน์  
 1. ผู้เล่นได้เคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วน 
 2. ปอด หัวใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบกล้ามเนื้อและประสาท ได้ท างาน 
สัมพันธ์กัน 
 3. ท าให้ร่างกายเจริญเติบโตแข็งแรง และสมบูรณ์ 

ทักษะ  
 ส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้น การทรงตัว การเดิน การวิ่ง การหยุด ความ 
คล่องแคล่วว่องไวให้กับผู้เล่น 

คุณค่า  
 การเล่นร่วมกับคนอ่ืนท าให้ผู้เล่นรู้จักท่ีจะปรับตัวเอง มีระเบียบวินัย เล่นด้วยความ 
สนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความพึงพอใจ สร้างความสามัคคี เป็นผู้น าผู้ตามท่ีดี รู้จักควบคุมอารมณ์ 
และมีไหวพริบในการเล่น มีความรู้ความเข้าใจสัญลักษณ์ต่าง ๆ ของรถไฟ เช่น การโบกธง ตีระฆัง 
เปิดวู้ค เป็นต้น 
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เทคนิคการสอน  
 การเลือกผู้เล่นมาเป็นหัวรถจักร ควรเลือกเด็กท่ีมีลักษณะเป็นผู้น าเฉลียวฉลาดคล่องแคล่ว
ว่องไว ผู้น าอาจจะสั่งให้รถไฟวิ่งเร็ว ช้า หยุด เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ผู้เล่นออก  ก าลัง
กาย 
2. เกมเรือยนต์ 

ผู้เล่น เด็กผู้หญูิง - ผู้ชาย จ านวน 10- 20 คน 
สถานที่  

 1.อุปกรณ์ เล่นได้ทั้งสนามในร่มและสนามกลางแจ้ง 
วิธีเล่น  

 1. ให้ผู้เล่นเข้าแถวตอน แถวละ 5 คน พร้อมกับเอามือทั้งสองไปจับสะเอวคนที่อยู่ 
ข้างหน้า ท าเป็นเรือยนต์ จะนั่งหรือยืนก็ได้ 
 2. ให้ผู้เล่นที่อยู่หัวแถว เป็นคนขับเรือมือถือพวงมาลัย 
 3. เมื่อสัญญาณเริ่มเล่นให้ทุกคนในแถวติดเครื่องยนต์ พร้อมออกเสียงเครื่องยนต์ บึม 
บึม ๆ ๆ ๆ ๆ แล้วท าเสียง&เปิดวู้ด 
 4. คนขับก็ขับเรือออกจากท่า แล่นไปตามล าคลอง ช้าเร็วสลบักันไป เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา 
หยุดรับ - ส่ง ผู้โดยสาร โดยการเดิน - วิ่ง ของทุกคนในแถวพร้อม ๆ กัน) เมื่อเห็นว่าผู้โดยสาร (ผู้เล่น)
ทุกคนได้เคลื่อนไหวอวัยวะและทุกส่วนของร่างกาย อย่างสนุกสนานหรือผู้สอนเห็นว่าทุกคนเหนื่อย
แล้วก็ขับเรือ ขับเข้าเทียบท่า ดับเครื่องยนต์ให้ผู้โดยสารขึ้นจากเรือ 

ประโยชน์  
 1. ผู้เล่นได้เคลื่อนไหวอวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  
 2. ระบบการหายใจ ระบบการไหลเวียนโลหิต และความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและ
ประสาทได้ท างานเพ่ิมขึ้น 
 3. ท าให้ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโต มีพลานามัยสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพในการท างาน 

ทักษะ  
เกมเรือยนต์ส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหว การทรงตัว การวิ่ง การหยุด ความคล่องแคล่ว ว่องไว 

 
คุณค่า  

 การเล่นเป็นกลุ่ม ผู้เล่นรู้จักปรับตัวและการเข้าสังคมกับกลุ่มได้ดี เคารพกฎข้อตกลง 
ในการเล่น มีระเบียบวินัย ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี สร้างความสามัคคี ลดความตึงเครียดทาง 
อารมณ ์เล่นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลิน มีความพึงพอใจ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีไหวพริบ 
ในการเล่นเกม ช่วยพัฒนาคุณค่าและความเจริญงอกงามทางด้านสังคม จิตใจ อารมณ์ สติปัญูญา และ
ความสามัคคี กลมเกลียว 

เทคนิคการสอน  
 ผู้น าจะต้องพยายามส่งเสริมให้ผู้ เล่นมีความคิดริเริ่ม  กล้าเเสดงออก ให้เล่นด้วยความ
สนุกสนานไม่เบื่อหน่าย แต่การเลือกผู้เล่นที่จะมาเป็นคนขับเรือนั้นควรเป็นคนที่มีลักษณะเป็นผู้น า
หรือพยายามส่งเสริมให้ผู้เล่นรู้จักการเป็นผู้น าเป็นตัวของตัวเอง เช่น ขับเรือเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวาหรือ
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พาผู้เล่นอ่ืน ๆ วิ่งไปเรื่อย ๆ เพ่ือให้เพ่ือน ๆ ได้ออกก าลังกาย แต่สิ่งที่ผู้น าต้องปลูกฝังคือความ
ปลอดภัย ยิ่งเด็กเล็ก ๆ ยิ่งดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด 
3. เกมม้าแข่ง 

ผู้เล่น จ านวน 10- 20 คน เล่นได้ทั้งเด็กผู้หญิงและผู้ชาย แต่อาจจะเหมาะสมกับธรรมชาติ
เด็กผู้ชายมากกว่าสถานที่เล่น อุปกรณ์ เล่นได้ทั้งสภาพกลางแจ้งและในร่ม ส่วนอุปกรณ์ ได้แก่ ก้าน
กล้วยที่ประดิษฐ์เป็นรูปม้า 

วิธีเล่น  
 1. ผู้เล่นทุกคนขี่ม้าโดยใช้ก้านกล้วยประดิษฐ์เป็นม้า อยู่ทั่วบริเวณ 
 2. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ผู้เล่นทุกคนต้องท าเสียงม้าร้อง 
 3. ให้ผู้เล่นทุกคน บังคับมาที่ตนเองขี่วิ่ง กระโดค ไปในทิศทางท่ีต้องการ 
ชักน าไปทางซ้าย ทางขวา สลับกันไปทั่ว ๆ บริเวณสนามตามความต้องการเล่นเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ 

หมายเหตุ  
 ก่อนมีการเล่น ผู้สอนต้องน าเข้าสู่บทเรียน โดยการถาม เลา่เรื่องม้า การร้องของม้า  
การเดินของม้า ตลอดจนการแข่งม้า เพ่ือสร้างความคุ้นเคยในเรื่องของม้า 

ประโยชน์  
 1. เกมม้าแข่ง ผู้เล่นได้ออกก าลังกายและเคลื่อนไหวร่างกาย และกล้ามเนื้อส่วน 
ต่าง ๆ 
 2. ได้พัฒนาความเจริญเติบโต ความแข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์ มีสมรรถภาพในการ
ท างานได้นาน 

ทักษะ  
 ส่งเสริมทักษะการวิ่ง การเคลื่อนไหว การกระโดด การหลบหลีก ความคลองแคล่วว่องไว 

คุณค่า  
 เกมการแข่งขันม้าแข่ง ช่วยพัฒนาคุณค่าความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจ อารมณ ์สังคม 
และสติปัญญาให้กับผู้เล่น อาจจะจัดเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มแบบผลัดตามความเหมาะสม ม้า
ผู้ชายแข่งกับม้าผู้ชาย ม้าผู้หญูิงแข่งกับม้าผู้หญิง เพ่ือให้ผู้เล่นมีความสามารถที่แตกต่างกันระหว่าง
ผู้หญิงกับผู้ชาย 
4. เกมเดินปู 

ผู้เล่น เล่นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ประมาณ 10 -20 คน 
สถานที่เล่น อุปกรณ์ เล่นได้สนามในร่มและสนามกลางแจ้ง พ้ืนดิน พ้ืนหญู้าหรือสนามซีเมนต์ 
วิธีเล่น  

 1. ให้ผู้เล่นทุกคนนั่งกระจายในสนามโดยให้ต่างกัน 2 ช่วงแขน 
 2. ให้ผู้เล่นนั่งย่อเท้า เท้ายันพ้ืนไปข้างหน้า มือทั้งสองข้างยันพื้นด้านหลังก้นยกให้พ้นพื้น 
 3. เมื่อได้ยินสัญญาณเริ่มเล่น ผู้เล่นก็เดินแบบปูไปข้างหน้า เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เดินหน้า 
ถอยหลัง หรือเลี้ยวกลับ แล้วแต่ผู้สอนจะสั่ง หรืออาจใช้วิธีการเริ่มต้นทีเส้นเริ่ม แล้วไปจบที่เส้นชัยก็ได้ 

ประโยชน์  
 1. ผู้เล่นได้ออกก าลังกายโดยการเคลื่อนไหวร่างกาย แขน ขา ข้อต่อ ปอดและหัวใจ 
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 2. ระบบการไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจและอวัยวะต่าง ๆ ได้ท างานสัมพันธ์กัน 

 3. ท าให้ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโต มีประสิทธิภาพในการท างาน 
ทักษะ  

 ส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหว ความสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อและประสาท ความ 
คล่องแคล่วว่องไว และการเปลี่ยนทิศทาง 

คุณค่า  
 ผู้เล่นมีระเบียบวินัย เคารพกฎกติกา และข้อตกลงในการเล่น รู้จักปรับปรุงตนเองสามารถ
เล่นกับกลุ่มเพ่ือน ๆ ได้อย่างมีความสุข มีความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีความพึงพอใจรู้จักระงับ
อารมณ์ เล่นด้วยความมั่นใจ ใช้ไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นและกล้าแสดงออกเกมจึง
ช่วยส่งเสริมคุณค่าและพัฒนาความเจริญงอกงามทางด้านสังคม จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา 

เทคนิคการสอน  
 เพ่ือให้เล่นเกมเดินปูสนุกสนานมากยิ่งขึ้น ครูสอนควรจัดผู้เล่นให้แข่งขันกันอาจจะจัดแบบ
ผลัดหรือแข่งเป็นรายบุคคลก็ได้ตามความเหมาะสม 
5. เกมโบว์ลิ่ง 

ผู้เล่น จ านวน 10-30 คน เล่นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย 
สถานที่และอุปกรณ์ สนามกลางแจ้ง ลานดิน ลานซีเมนต์ อุปกรณ์ มีท่อนไม้เนื้ออ่อน เบา 

ขนาดเส้นผ้าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ยาว 30 เซ็นติเมตร จ านวน 10 ท่อน ลูกแฮนด์บอล 3 ลูก 
กระดาษ ดินสอส าหรับบันทึก  

วิธีเล่น  
 1. ตั้งลูกโบว์ลิ่งๆหลังเส้นตั้งแถวหน้า 4 ลูก แถวที่สอง 3 ลูก แถวที่สาม 2 ลูก แถวที่สี่ 1 ลูก 
 2. ให้เอาลูกแฮนด์บอลกลิ้งหรือโยนไปกระทบกับลูกโบว์ลิ่งให้ล้มให้มากที่สุด โดยให้โยนหรือ
กลิ้ง จ านวน 3 ครั้ง โดยให้มีระยะจากเส้นวางลูกโบว์ลิ่ง กับจุดโยนหรือกลิ้งลูกแฮนด์บอลประมาณ 4 
- 5 เมตร หรือแล้วแต่ผู้สอนจะก าหนด 
 3. ผู้เล่นคนใดสามารถโยนหรือกลิ้งลูกแฮนด์บอลกระทบลูกโบว์ลิ่งล้มมากท่ีสุดคนนั้นเป็นผู้
ชนะ (ลูกโบว์ลิ่งจะต้องน ามาตั้งใหม่ทุกครั้ง เมื่อมีการโยน และมีการจดบันทึกจ านวนทุกครั้ง (ใน
จ านวน 3 ครั้ง) 

ประโยชน์  
 1. ผู้เล่นได้เคลื่อนไหวอวัยวะ แขน ขา 
 2. กล้ามเนื้อและประสาทได้ท างานประสานกัน 
 3. ท าให้ร่างกายแข็งแรง และมีสุขภาพดี 

ทักษะ  
 ส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวและทักษะกลไกทางร่างกาย เช่น ความคล่องแคล่วว่องไว การ
ตัดสินใจ การคาดคะเน อ านาจบังคับตัว และความสัมพันธ์ระหว่างมือกับสายตา 

คุณค่า  
 การเล่นเกมโบว์ลิ่งส่งเสริมคุณค่าและความเจริญงอกงาม  ทางด้านความรับผิดชอบ การ
ปรับปรุงตนเอง ความกล้า การเคารพกฎกติกา การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ฝึกการเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี เล่น



119 

 

ด้วยความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียด อารมณ์แจ่มใส จิตใจเบิกบาน รู้จักควบคุมอารมณ์ มีไหว
พริบ และมีชั้นเชิงในการเล่นเพื่อให้สามารถท าให้ลูกโบว์ลิ่งล้มให้มากที่สุดและเป็นผู้ชนะ 

เทคนิคการสอน  
 ลูกโบว์ลิ่ง ผู้สอนสามารถใช้ขวดน้ า ที่เป็นพลาสติกมาแทนก็ได้ ซึ่งสะดวกกว่าท่อนไม้ ให้ผู้เล่น
ที่โยแล้วเป็นผู้ช่วยตั้งลูกและบันทึกคะแนนที่ผู้สอน เพ่ือป็นการยึดผู้น าต่อไปด้วย 
6. เกมเจ้าอารมณ์ 

ผู้เลน เล่นได้เด็กผู้หญูิงและเด็กผู้ชาย จ านวน 10-20 คน 
สถานที่ / อุปกรณ์ สถานที่ใช้สนามในร่มหรือกลางแจ้ง แต่เหมาะสมที่สุด คือ ในร่ม อุปกรณ์

มีบัตรค า 16 ใบ (4 ชุด) คือ หัวเราะ ร้องไห้ โกรธ เเละร้องเพลง 
วิธีเล่น 

 1. ให้ผู้เล่นนั่งเป็นรูปวงกลม 
 2. เริ่มเล่น ไห้ผู้เล่นจับฉลากบัตรค า ครั้งละ 16 คน 
 3. เมื่อผู้เล่นจับฉลากได้บทบาทอะไร 4 บทบาท คือ หัวเราะ ร้องไห้ โกรธ ร้องเพลงก็ให้ผู้
เล่นคนที่จับได้แต่ละบทแสดงบทบาทของตนเอง 
 4. ปฏิบัติเช่นนี้ใปเรื่อย ๆ โดยผู้สอนจะน าเอาฉลากไปให้ทุกคนได้จับครั้งละ 16 คนจนทุกคน
ได้แสดงบทบาทที่ตนเองจับได้จนครบทุกคน 

ประโยชน์  
 1. ผู้เล่นได้ออกก าลังกายด้วยการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนต่าง ๆ 
 2. ผู้เล่นกล้าแสดงออก และสามารถร่วมกิจกรรมได้เป็นเวลานาน 
 3. สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 

ทักษะ  
 ส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหวและการเเสดง เช่น หัวเราะ การร้องไห้ การโกรธ และการร้อง
เพลง และความกล้าในการแสดงออก 

คุณค่า  
 การเล่นเกมท าให้ผู้เล่นสนุกสนานเพลิดเพลิน คลายความเครียด มีความพึงพอใจ ผู้เล่น 
กล้าแสดงออก มีลักษณะเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี เคารพข้อตกลงในการเล่น รู้จักรับผิดชอบหน้าที่ รู้จัก
ปรับปรุงตนเอง มีระเบียบวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม ใช้ไหวพริบและทักษะในการเล่น และบทบาท
ในการแสดง ผู้ เล่นได้พัฒนาคุณค่าและความเจริญงอกงามทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา . 

เทคนิคการสอน  
 เพ่ือให้เกมสนุกสนาน เมื่อหยิบหรือเลือกบัตรค าขึ้นมาแล้วให้ผู้เล่นทั้ง 16 คนได้แสดงบทบาท
ต่าง ๆ พร้อมกัน คนหัวเราะก็ให้หัวเราะ คนร้องเพลงก็ไห้ร้องเพลง ร้องไห้และโกรธก็ให้แสดงไปพร้อม 
ๆ กันทุกคน จะท าให้เกมสนุกสนานยิ่งขึ้น 
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7. เกมเครื่องบิน 
ผู้เล่น เล่นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย จ านวน 10 - 20 คน 
สถานที่และอุปกรณ์ เล่นได้ทั้งสนามในร่มและกลางแจ้งโดยเฉพาะชั้นจะต้องเรียบและ

ปลอดภัย 
วิธีเล่น  

 1. ให้ผู้เล่นยืนห่างกันประมาณ 2 ช่วงแขน 
 2. ผู้เล่นทุกคนนั่งยอง ๆ กางแขนออก ท าเป็นปีกเครื่องบิน 
 3. เมื่อผู้สอนบอกว่าให้เครื่องบินติดเครื่อง ผู้เล่นทุกคนจะต้องท าเสียง ฮึม ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ พร้อม 
ๆ กัน 
 4. เมื่อผู้สอนบอกว่าให้เครื่องบินขึ้นจากสนามบิน ผู้เล่นทุกคนก็ก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ 
แล้วค่อย ๆ เพ่ิมมุมให้สูงขึ้น จากช้า ๆ ค่อยเร็วขึ้นเรื่อย ๆ จากนั่งอยู่ก็ค่อย ๆ ยืนขึ้น แล้วเคลื่อนที่
ออกจากสนามบิน ตามทิศทางต่าง ๆ ที่เด็กชอบขึ้นไปบนท้องฟ้า 
 5. หลังจากบินขึ้นไปบนท้องฟ้านานพอสมควร ผู้สอนก็จะสั่งให้น าเครื่องบินกลับสู่พ้ืนดิน ลง
บนลานจอด เด็กทุก ๆ คน ก็จะเริ่มบินช้า ๆ จากวิ่งมาเดิน จากเดินก็ค่อย ๆ นั่งยอง ๆ ดังลักษณะ
ขั้นต้นที่เริ่มท า 
 6. เมื่อน าเครื่องบินลงจอดก็จะดับเครื่องยนต์ ผู้โดยสารจะลงจากเครื่องและผู้ขับเครื่องบินก็
จะตรวจดูความเรียบร้อย 

ประโยชน์  
 1. ผู้เล่นได้เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อ แขน ขา ข้อต่อ ปอด หัวใจ 
 2. ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ และระบบประสาทและกล้ามเนื้อได้ท างาน 
ประสานกัน 
 3. ท าให้ร่างกายแข็งแรงเจริญเติบโต มีพลานามัยที่สมบูรณ์และแ ข็งแรง 

ทักษะ  
 เกมเครื่องบินส่งเสริมทักษะการเคลื่อนไหว การทรงตัว การวิ่ง การหยุด การหลบหลีก ความ
คล่องแคล่วว่องไวให้กับผู้เล่น 

คุณค่า  
 ผู้เล่นสามารถร่วมเล่นกับเพ่ือนๆ ได้อย่างสนุกสนาน รู้จักการปรับปรุงตนเอง มีระเบียบวินัย 
ปฏิบัติกิจกรรมตามผู้น าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความตึงเครียดทางอารมณ์ สนุกสนานร่าเริง
แจ่มใส มีความพึงพอใจ มีไหวพริบในการเล่น มีความสามัคคีกลมเกลียว มีความกล้า มีลักษณะการ
เป็นผู้น าผู้ตามที่ดี เกมจึงช่วยให้ผู้เล่นมีคุณค่าและเจริญงอกงามทางด้านสังคม จิตใจ อารมณ์ ความ
สามัคคี สติปัญญา และศีลธรรมอันดีงามให้กับผู้เล่น 

เทคนิคการสอน  
 ผู้สอนจะต้องพยายามคิดค้นประยุกต์วิธีเล่นให้ผู้เล่น เพ่ือให้ผู้เล่นไม่เบื่กหน่ายมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ได้บริหารส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย และสิ่งที่ผู้สอนควรปลูกฝังอย่างยิ่ง คือคุณธรรม เมื่อผู้
เล่นแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงปรารถนาออกมา เช่น การแกล้งกัน การใช้ค าพูดที่ไม่สุภาพและสิ่งที่ควร



121 

 

ย้ า คือ ความปลอดภัยในการที่เครื่องบินบินไปในทิศทางต่าง ๆ อาจจะเกิดปะทะกระแทกชนกันได้ 
ผู้สอนจะต้องควบคุมดูแลเอาใจใส่ 
 

สรุป 
 เกม เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญยิ่งต่อการฝึกทักษะและช่วยให้เด็กเกิดความคิดรวบยอด
เกี่ยวกับสิ่งที่เรียน การเล่นเกมเป็นวิธีการหนึ่งที่ส่งเสริมให้เด็กเกิดการเรียนรู้และช่วยพัฒนาทักษะต่าง 
ๆ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมกระบวนการท างานและอยู่ร่วมกัน  ฝึกการเป็นผู้น าและผู้ตาม เกมทาง      
พลศึกษามีหลายชนิด ซึ่งรวมทั้งการฝึกบริหารร่างกายประจ าวัน แต่น ามาฝึกทักษะอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะเช่น ฝึกรับฟัง ฝึกท าตามทิศทาง ฝึกการมีส่วนร่วมส าหรับเด็กเล็ก ๆ จะเห็นได้ว่าการเล่น
เกมส าหรับเด็กเล็ก ๆ กฎ กติกา ต่าง ๆ ก าหนดไว้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน ฉะนั้นการเลือกเกมที่จะน ามา
สอน ผู้สอนจะต้องค านึงถึงจุดมุ่งหมายในการเล่น อายุ ร่างกาย ความสนใจ และความสามารถของ
เด็ก อาคารสถานที่จะต้องมีความเหมาะสม จ านวนผู้เล่นอุปกรณ์การเล่น รวมถึงกฎกติกาการเล่น ก็
ต้องเหมาะสม การสอนเกมจึงต้องมีล าดับขั้นตอนโดยเริ่มตั้งแต่การอธิบายวิธีการเล่น การสาธิตให้เด็ก
ดูจนเกิดความเข้าใจ หากไม่เข้าใจก็ต้องซักถามให้เข้าใจก่อนการเล่น 
 

แบบฝึกหัด 
1. การสอนและให้เด็กปฐมวัยเล่นเกม เพ่ือจุดมุ่งหมายอะไร 
2. เกม มีประโยชน์และคุณค่าต่อเด็กปฐมวัยอย่างไร 
3. หากท่านเป็นผู้สอนให้เด็กปฐมวัยเล่นเกม ท่านมีวิธีเลือกเกมที่จะมาสอนเด็กอย่างไร 
4. ท่านควรจะสอดแทรกอะไร ให้กับเด็กได้บ้างเพ่ือปลุกจิตส านึกให้กับเด็กนอกเหนือจากความ
สนุกสนาน เพลิดเพลินจากการเล่นเกม 
5. การสอนเกมแต่ละครั้งควรจะเลิกเล่นตอนไหน เพราะอะไร 
6. การสรุปและสุขปฏิบัติหลังการเล่นเกมมีประโยชน์อย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 8 
การเล่นเลียนแบบสตัว ์การเล่นเป็นนิยายและการเล่นแบบสร้างสรรค์ 

 

หัวข้อเรื่อง          
 1.    ความหมายของการเล่นเลียนแบบสัตว์ 

2.    ประโยชน์ของการเล่นเลียนแบบสัตว์ 
3.    ความหมายของเล่นเป็นนิยาย 
1. ประโยชน์ของการเล่นเป็นนิยาย 
2. ความหมายของการเล่นแบบสร้างสรรค์ 
3. ประโยชน์ของการเล่นแบบสร้างสรรค์ 
4. แนวทางการสอนกิจกรรมแบบสร้างสรรค์ 

วัตถุประสงค ์
 1. อธิบายความหมายการเล่นเลียนแบบสัตว์ การเล่นเป็นนิยายและการเล่นเเบบสร้างสรรค์ 

2. อธิบายประโยชน์ของการเล่นเลียนแบบสัตว์ การเล่นเป็นนิยายและการเล่นแบบ
สร้างสรรค์ได้ 

3. อธิบายวิธีการสอนเลียนแบบสัตว์ การเล่นนิยาย และการเล่นแบบสร้างสรรค์ได้ 
4. อธิบายลักษณะท่าทางเสียงร้องของสัตว์ต่าง ๆ ให้เด็กเข้าใจเเละน าไปปฏิบัติได้ 
5. สามารถสอนเด็กปฐมวัยให้เล่นเลียนแบบสัตว์ เล่นเป็นนิยายและเล่นแบบสร้างสรรค์ 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 1.   น าสนทนาและบรรยายสรุปให้นักศึกษาฟัง 

2.   สาธิตการเล่นเลียนแบบสัตว์ การเล่นเป็นนิยายและการเล่นเเบบสร้างสรรค์ 
3.   นักศึกษาลงมือปฏิบัติการเล่นแบบต่าง ๆ 
4.   เชิญวิทยากรให้ความรู้เเละสาธิต 
5.   อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับกิจกรรมการเล่นเลียนแบบสัตว์ การเล่นเป็นนิยายและการเล่น

สร้างสรรค์ 
6.   ร่วมกันคิดหากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมเพ่ิมเติม 

สื่อการสอน 
1. เทปเพลง 
2. แผ่นภาพ 
3. เพลง ค ากลอน ค าคล้องจอง 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจขณะฟังค าสนทนาและบรรยาย 
2. ปฏิบัติจริง 
3. ซักถาม / ตอบค าถาม 
4. ตรวจงาน / รายงานกลุ่ม 
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บทท่ี 8 
การเล่นเลียนแบบสตัว ์การเล่นเป็นนิยายและการเล่นแบบสร้างสรรค์ 

 
 การเล่นเลียนเเบบสัตว์ การเล่นเป็นนิยาย และการเล่นแบบสร้างสรรค์ มีลักษณะของการเล่น
แตกต่างกันไป กล่าวได้ว่า การสอนการเลียนแบบ หรือลักษณะของสัตว์นั้น  สัตว์บางชนิดท า
เลียนแบบได้ยาก นอกจากพยายามให้ใกล้เคียงเท่านั้น ส่วนท่าทางก็เป็นการเลียนแบบตามธรรมชาติ
ของมันครูผู้สอนควรแนะน าหรือสาธิตให้เด็กดูก่อนแล้วให้เด็กท าตามไป  หรือให้ท าแข่งกันเมื่อได้
เรียนรู้ลักษณะของสัตว์นั้น ๆ แล้วเปิดโอกาสไห้เด็กได้แสดงออก โดยท าท่าเลียนแบบสัตว์ให้เพ่ือน ๆ 
ดูประเภทใดประเภทหนึ่งแล้วให้ทุกคนท าตาม 
 ส าหรับในการเล่านิทานหรือนิยายนั้น สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ ผู้เล่าต้องพยายามสร้างบรรยากาศ
โน้มน้าวให้เด็กเกิดความรู้สึกตื่นเต้นเห็นจริงเห็นจัง ด้วยการใช้เสียงแตกต่างกัน เช่น เสียงลิง เสียงคน 
เสียงยักษ์ เสียงต้นไม้หัก เสียงพายุ ดูเหมือนเป็นเรื่องจริง และให้เด็กที่แสดงนั้นแสดงท่าทางตาม
ความรู้สึกนึกคิดต่อกันไปเรื่อย ๆ ตามเรื่องที่เล่าให้ฟัง ถึงตอนใดที่ครูผู้เล่าต้องการให้เด็กที่แสดงเป็น
ตัวนั้นๆ แสดงอย่างไร ก็บอกเพ่ิมเติมในขณะที่เล่าจะท าให้การเล่าเรื่องประกอบการแสดงสนุกสนาน
เร้าใจยิ่งขึ้น 

 เรื่องที่เราควรจะก าหนดความยาวนานของเวลาให้พอดี เช่น เด็กเล็กควรจะเป็นเรื่องที่ไม่ยาว
เกินไป ประมาณ 15-20 นาที พร้อมกับการแสดงท่าทางตามและสรุปเมื่อจบถึงลักษณะคุณความดี 
ความถูกต้องต่างๆ เช่น ในเรื่องลิงเจ้าปัญญานั้น ใครเป็นคนเก่ง ใครท าไม่ดี ใครขี้ขลาด เป็นต้น ทั้งนี้
เพ่ือให้เด็กได้รู้จักคุณธรรมทางสังคมไปในตัวด้วย ส่วนเด็กในระดับโตก็ควรจะก าหนดให้มีเรื่องยาว
พอสมควรแทรกด้วยคติธรรมหรือสุภาษิตสอนใจไปในตัว 
 ส่วนการเล่นแบบสร้างสรรค์นั้น เพ่ือสะดวกแก่การน าไปเป็นแนวการสอนของครู ควร
ด าเนินการสอนดังนี้ 
 ขั้นที่หนึ่ง จากรูปแบบที่เสนอได้ในเพลงบัวขาว เป็นตัวอย่างการเล่นแบบสร้างสรรค์ใน
ขั้นตอนแรก 

ขั้นที่สอง เป็นการจัดให้สูงกว่าขั้นแรก โดยมีการเพ่ิมเติมเสียงสอดแทรกต่าง ๆ เข้าไป เช่น 
เสียงฝนตก นกร้อง โดยจัดเพิ่มเติมเข้าไปในเนื้อเพลง ใช้อุปกรณ์ทางโสตทัศนศึกษาเพ่ิมเติมทาง
เทคนิค แสงสี มุ่งที่ตัวผู้แสดงให้มองเห็นได้ชัดเจน แต่งยังไม่มีการแต่งหน้าตามากนัก 

ขั้นที่สาม เป็นขั้นสูงสุดก็คือ การน าเอาเทคนิคต่าง ๆ ทางศิลปะมาใช้ประกอบ เช่น ฉากต่าง 
ๆ ตามเนื้อเรื่อง แสงสี เครื่องแต่งกายและเครื่องแต่งหน้า เพลงที่จะใช้เป็นเพลงผสมกับเรื่องราวใน
ลักษณะของท านองเพลงยาว มีถ่วงท านองเร็วบ้าง ช้าบ้าง อ้อยอ่ิง ดุเดือด เร้าอารมณ์ โศกเศร้า ตาม
บทหรือเรื่องที่แสดง ซึ่งเราเข้าใจถึงการแสดงในลักษณะที่เรียกว่า โมเดอร์นดานซ์ (Modern Dance) 
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การเล่นเลียนแบบสัตว์ 
ในชีวิตประจ าวันของเด็ก ๆ นอกจากพ่อแม่ญาติพ่ีน้อง และสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านแล้ว

ส่วนที่ เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเด็ก ๆ มากที่สุด คือ สัตว์เลี้ยงภายในบ้าน เช่น แมว สุนัข เป็ด 
ไก ่เป็นต้น 

การที่เด็กได้คลุกคลีอยู่กับสัตว์เหล่านี้นอกจากจะเป็นเพ่ือนเล่นที่ดีให้กับเด็กแล้ว  ยังเป็นการ
ปลูกฝังเด็กให้มีจิตใจเมตตากรุณาต่อสัตว์ ในสมัยก่อน ๆ ที่ผู้คนยังไม่มากมายเช่นในปัจจุบันนี้ แต่ละ
บ้านแต่ละครอบครัว จึงอุดมไปด้วยสัตว์เลี้ยงนานาชนิด นอกจากแมว สุนัข เป็ด ไก่ ห่าน แล้ว ตาม
ย่านชนบทมีสัตว์เลี้ยงพวก วัว ควาย ช้าง ม้า ไว้ใช้งาน และเป็นพาหนะในการเดินทางอีกด้วยสัตว์ต่าง 
ๆ เหล่านั้นจะมีลักษณะกิริยาอาการท่าทาง และเสียงร้องต่าง ๆ กันก็ตาม ลักษณะธรรมชาติของมัน
เอง เด็ก ๆ สามารถจะเรียนรู้และซาบซึ้งในธรรมชาติ จะท าให้เกิดความรู้สึกเมตตาสงสาร และมี
ความรู้สึกอนุรักษ์ในที่สุด จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันพวกสัตว์ปีก เช่น นกต่าง ๆ นั้น เริ่มจะหาดูได้ยากข้ึน
ทุกที เนื่องจากความเจริญทางด้านวัตถุเข้ามาแทนที่ ท าให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปสุขภาพของป่าก็
ลดลงเนื่องจากการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า สัตว์ป่า เช่น เสือ ช้าง กวาง เก้ง หมี ชะนี ลิง ค่าง นกต่าง 
ๆ จะค่อย ๆ สูญพันธุ์ไปเรื่อย ๆ ยิ่งขาดการอนุรักษ์ด้วยแล้ว เชื่อแน่ว่าในเวลาอีกไม่นานนัก การเรียนรู้
ชีวิตสัตว์เหล่านี้ก็คงจะมีแต่เพียงในหนังสือต ารับต ารา ไม่สามารถชี้ตัวอย่างจริงให้เห็นได้ดังตัวอย่าง
สัตว์บางชนิดที่หาดูได้ยาก เช่น แรด กระทิง วัวแดง บางชนิดก็สูญพันธุ์ไปแล้ว คงไว้แต่เพียงภาพถ่าย
ที่บอกให้รู้ว่า สัตว์นั้น ๆ มีลักษณะอย่างไรเท่านั้น ด้วยเหตุนี้การน าเอากิจกรรมเลียนแบบสัตว์มาสอน
เด็ก จึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีคุณค่าต่อเด็กมา นอกจากจะสอนให้เด็กรู้จักลักษณะและชนิดของสัตว์
แล้ว ยังเกิดคุณค่าในด้านของการรู้จักอนุรักษ์ หวงแหนรักษาสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และยังสอนให้
เด็กรู้จักการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว เป็นคนรู้จักคิด รู้จักจดจ า และสามารถน าเอาลักษณะท่าทาง
ในการเคลี่อนไหวของสัตว์เหล่านั้นมาดัดแปลงปรับปรุงลักษณะการเคลื่อนไหวของตนเอง 

การเล่นเลียนแบบสัตว์ หมายถึง การเเสดงท่าทางตามแบบอย่างของสัตว์ชนิดต่าง ๆ ตาม 
ความเข้าใจที่ได้พบเห็นมาจากความรู้ และประสบการณ์ที่ผ่านมา ตลอดจนการเลียนแบบเสียงร้อง
ตามอย่างชนิดของสัตว์แต่ละประเภท เช่น แม่ไก่ก าลังคุ้ยเขี่ยหากิน แมวก าลังนอนหลับ หรือก าลังจ้อง
จะจับหนู เป็ดก าลังด าน้ า เป็นต้น 
 

1. ประโยชน์ของการเล่นเลียนแบบสัตว์ 
1.1 สอนให้เด็กรู้จักสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว 
1.2 สอนให้เด็กรู้จักลักษณะตามธรรมชาติของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
1.3 สอนให้เด็กรู้จักและเข้าใจในอากัปกิริยาของสัตว์แต่ละประเภทว่าเป็นอย่างไร 
1.4 สร้างเสริมให้เด็กมีความรักธรรมชาติ เเละมีแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติ หวงแหน 

และป้องกันสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติของธรรมชาติ 
1.5 ช่วยให้เกิดแนวความคิดสร้างสรรค์ 
1.6 เป็นการสอนธรรมชาติวิทยาให้กับเด็ก 
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2. วิธีการสอนการเลนเลียนแบบสัตว์ 
ครูผู้สอนควรแนะน าหรือยกตัวอย่างสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิด  หรือคุ้นเคยกับเด็กในบ้านมาเป็น

ตัวอย่างให้เด็กคิดถึงประโยชน์ของสัตว์ชนิดนั้น  ๆ ว่ามีคุถเค่าต่อมนุษย์อย่างไร และให้เด็กแสดง
ท่าทางและเสียงร้องของสัตว์นั้นมาประกอบเป็นตัวอย่าง หรือให้เเต่ละคนจดจ ามาจากบ้าน เพ่ือมา
แสดงสาธิตให้เพ่ือน ๆ ในชั้นเรียนดูคนละหนึ่งประเภท โดยเลือกเอาสัตว์ เลี้ยงที่เด็กรักมากที่สุด 

เมื่อได้ฝึกหัดท่าทางและส่งเสียงเลียนแบบแล้ว ครูผู้สอนก็แนะน าลักษณะท่าทางของสัตว์บาง
ประเภทที่เด็กไม่เคยได้พบเห็นหรือรู้จัก และให้เด็กเลียนแบบท่าทางตาม ยิ่งมีภาพประกอบด้วยจะท า
ให้เด็กเกิดความจ าและรู้จักได้ดีขึ้น ดังตัวอย่างที่น ามาต่อไปนี้ 

3. ลักษณะท่าทางและเสียงร้องของสัตว์ชนิดต่าง ๆ 
3.1 เป็ด ไก่ ห่าน 
- เป็นสัตว์สองเท้า มีปีก หาง ไก่อยู่บนบก เป็ดและห่านอยู่บนบกแต่ลอยน้ าได้ 

ออกลูกเป็นไข่เช่นกัน เสียงร้องต่างกัน 
- เป็ดร้องเสียง ก๊าบ ๆ ห่านร้อง ง้า ๆ ๆ 
- ไก่ตัวเมียเวลาร้องเรียกลูกไก่จะร้อง กุ๊ก กุ๊ก  ก๊อก ก๊อก 
- ไก่ตัวผู้ขันเสียง เอก อ๊ี เอ๊ก ๆ 
- ไก่ตัวใหญ่ หรือไก่โต้งจะขันเสียง โอ๊ก อ๋ี โอ๊ก ๆ 
- ไก่เวลาจะตีกันจะกระพือปีกกับล าตัว ก้มหัว ขนคอตั้ง วิ่งหรือกระโดดเข้าหาฝ่าย 

ตรงข้าม 
- ไก่เวลาหากินหรือกินอาหารจะเดินก้มหัวจิกบนพื้น เข้าจะคุ้ยเข่ียปัดไปข้างหลัง 
- ไก่ใช้ขน จะกางปีกออกทีละข้างแล้วใช้จะงอยปากจิกไซ้ขนเบา ๆ เช่นเดียวกับนก 
- เป็ดและห่าน เวลาเล่นน้ าจะกระพือปีกตั้งล าตัวขึ้น ส่งเสียงร้อง เวลาตีกันจะก้มหัว 

ยื่นคอไปข้างหน้าอ้าปากงับ เวลากินอาหารในน้ าจะเอาหัวค าลงในน้ า เวลาตกใจจะกระพือปีกแล้วบิน
หรือวิ่งหนีเตาะแตะไปข้างหน้าและส่งเสียงร้องเร็ว ๆ ถี่ ๆ 

3.2 นกชนิดต่าง ๆ 
- นกจะกางปีกเวลาบินโดยจะเก็บอุ้งเท้าเข้าไว้ใต้ล าตัว 
- เวลาเกาะกิ่งไม้จะหุบปีกลงหันหัวไปมา 
- เวลาร้องจะยืดคอไปข้างหน้า ชูคอขึ้นเล็กน้อยและร้องพร้อมกับยืดคอขึ้น เช่น 

นกเขาจะขันกรุ๊ก กรู ๊ๆ 
- นกการ้อง กา กา 
- นกเอ้ียงร้อง อ่อยอี้เอ้ียง (ออกเสียงเร็ว ๆ เเหลม) 
- นกกาเหว่าร้อง กาเหว้า ๆ (เสียงสูง เร็ว) 
- นกยูงร้อง กระโต้งฮง ๆ ๆ (เสียงสูงพยางค์กลาง) 
- นกกระปูดร้อง ปูด ๆ ๆ ๆ ปุด ๆ (มักร้องเวลาน้ าขึ้น) 
- นกกระจิบร้อง จิ๊บ ๆ ๆ (ดูดลมเข้าปากพร้อมกับเอาริมฝีปากเข้าหากันเร็ว ๆ)  
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3.3 ลิง ชะนี 
- เวลายืนจะย่อเข่าท้ังสองแขนยาวถึงเข่า ล าตัวตั้งตรงเวลาเดินจะเอียงเอาข้างใด 

ข้างหนึ่งออกหน้ามักจะเป็นข้างขวา ไม่อยู่นิ่งจะเกาโน่นเกานี่อยู่ตลอดเวลา ปากขมุบขมิบ และชอบ
แยกเข้ียว ยิง ฟัน 

- ลิงร้องเสียง เจี๊ยก ๆ เจี๊ยก ๆ 
- ชะนีร้อง ปั๋ว ๆ ๆ ปั๋ว ปั๋ว ๆ ( เสียงโหยหวน) 
- ลิงกอริลลาร้องเสียงจากล าคอ ค่าซ์ 
- เวลากระโดดไปข้างหน้ามันจะเอามือทั้งสองวางพ้ืนก่อน แล้วกระโดดไปในลักษณะ 

นี้ตลอด 
3.4 แมว เสือ สิงโต 
- ลักษณะการเดินแบบเยื้องย่างช้า ๆ ไม่มีเสียงฝีเท้า 
- กระโดดควบเท้าคู่อาศัยก าลังขาหลัง 
- ใช้ขาหน้าตะปบ ใช้ปากกัดและสะบัดไปมา 
- แมวร้องเสียงเมี้ยว ๆ ๆ เวลาหิวข้าวหรือประจบเจ้าของ ชอบเอาสีข้างสีกับฝา แข้ง 

ขาของคน 
- ใช้ลิ้นเลียท าความสะอาดขนและกินน้ า 

  - เวลานอนจะหมอบเหยียดขาหน้าทั้งสองไปข้างหน้า ขาหลังคู่ราบ - เสือร้อง โฮก ๆ 
สิงโตร้อง คร๊าวซ์ ๆ (อ้าปากดูดลมเข้าล าคอค่อย ๆ หุบปาก) 

- ก้าวเดินไปข้างหน้าแบบเท้าหน้าซ้ายกับเท้าหลังขวา เท้าหน้าขวากับเท้าหลังซ้าย 
สลับ กัน 

3.5 สุนัข 
- เวลาได้ยินเสียงผิดปกติจะหยุดยืนนิ่งหูตั้งชัน บางทีจะขู่ค าราม 
- เวลาจะต่อสู้กันจะยืดตัวและค ารามแฮ่ ๆ แล้วขู่ค ารามตามแยกเขี้ยว 
- เวลาถูกตีจะร้องเอ๋ง ๆ ๆ ถ้าเจ็บปวดมากจะเสียงโหยหวนพร้อมกับซุกหางเข้าใต้ 

ล าตัวและวิ่งหนีไปข้างหน้าหาที่หลบ 
- เวลาประจบเจ้าของจะวิ่งเข้าหาเอาสีข้างเข้าถูและแลบลิ้นเลียแข้งเลียขา 
- เวลาร้องจะนั่งท้ังขาคู่หน้า ตรงขาคู่หลังงอวางสงบบนพ้ืน อ้าปากลิ้นห้อยมีเสียงลม 

ออกจากปาก แห่ ๆ เบา ๆ 
3.6 ช้าง 
- สัตว์ใหญ่เวลาก้าวเดินช้าไปพร้อมกันทีละด้าน ตัวโคลงไปมา ไม่มีเสียงเดิน งวงจะ 

ห้อยลงเรี่ยพื้น จะชูงวงขึ้นสูงเมื่อได้กลิ่น หรือจะจับอาหารสู่ปาก 
- เวลานอนหมอบเอาขาคู่หน้าเหยียดไปข้างหน้าชูงวงขึ้น 
- ร้องเสียง ฮูม แปร๊น ๆ 
3.7 วัว ควาย 
- เดินเหมือนสุนัขเท้าสลับกัน ก้มคอส่ายหัวไปมา 
- วัวมีเขาสั้น ร้องเสียง มอ..ๆ 
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- หวายเขายาวโง้งไปด้านหลังส่งเสียงร้องยาว แอ๋ระ ๆ 
3.8 ม้า 

- เดินแบบวัวควาย เวลาวิ่ง ๆ ด้วยเท้าทีละคู่หน้า - หลัง 
- ส่งเสียงร้อง ฮ้ี ๆ 
- เวลาที่ตื่นตกใจจะยกเท้าคู่หน้าขึ้นสูง ย่ าเท้าหลังไปมาส่งเสียงร้องถี่กระชั้น 
- เวลาปกติยืนเฉย ๆ ส่ายหัวไปมากินหญ้าจะก้มหัวกินและเคี้ยวเอื้อง 
3.9 กระต่าย - หมู 
- กระโดดด้วยขาคู่หลัง 
- เวลายืน ยืนด้วยเท้าคู่หลังวางราบกับพ้ืน ยกเท้าคู่หน้าขึ้น 
- สายหัวไปมา ท าจมูกฟุดฟัดเพ่ือดมกลิ่น เอาเท้าหน้าะเขี่ยจมูกไปมา 
- เสียงร้องเสียงเล็ก ๆ คล้าย ๆ กันโดยห่อริมฝีปากเอาปลายลิ้นดุนเพดาน ริมฝีปาก 

ล่างดูดลมเข้าเป็นช่วง  
- มีใบหูใหญ่เพ่ือประโยชน์ในการฟังเสียง สามารถรับรู้สัมผัสเสียงได้เร็ว จมูกไวต่อ 

การสัมผัส 
 

4. ตัวอย่างบทเพลงเลียนแบบสัตว์ 
4.1 กระโดดกบ 
จุดประสงค์ทั่วไป เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กบริเวณเท้า 

นิ้วเท้า นิ้วมือ ข้อเท้า ขา 
จุดประสงค์เฉพาะ  เด็กสามารถกระโดดท่ากบได้ 
ส่ือ    เพลงกบ 

เพลง กบ 
อบ อบ อบ อบ เสียงกบฟังแต่ไกล 

ไป ไป เรา ไป โดดไปให้เหมือนอย่างกบ 
โดดลงคู เมื่อเห็นศัตรูรีบหลบ 

เมื่อฝนตก มันร้องอบ อบ อบ อบ อบ อยู่ทั่วท้องนา 
กิจกรรม   1. ครูสอนเด็กให้ร้องเพลงกบ 

2. ครูสาธิตกบให้เด็กดู โดยการนั่งยอง ๆ เอามือทั้งสอง 
ข้างเท้ากับพ้ืนแล้วยกก้นและเมื่อกระโดดใช้มือทั้งสองวาง
ขยับไปข้างหน้า เเลวยกเท้าทั้งสองกระโดดตามมือ 
กระโดดไปตามเสียงเพลง และเม่ือถึงเสียง อบ อบ ก็ให้
นักเรียนร้องตามไปด้วย 

3. ให้ท าท่ากบแล้วร้องเพลงและกระโดดไปด้วย 
ประโยชน์   1. เด็กได้ออกก าลังกาย 

2. เด็กได้พัฒนาด้านภาษา การออกเสียง 
3. เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 
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4.2 ชื่อกิจกรรม   ลูกเป็ดเดินเล่น 
จุดประสงค์ทั่วไป เพ่ือพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่บริเวณหลัง สะโพก ขา เข่า 

ข้อเท้า และกล้ามเนื้อมัดเล็กบริเวณปลายนิ้วเท้า 
จุดประสงค์เฉพาะ  เพ่ือให้เด็กสามารถเดินท่าเป็ดได้ 
ส่ือ   เพลงลูกเป็ด 

เพลง ลูก เป็ด 
ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ ลูกเป็ดเดินลงคลอง 

ตาก็จ้องเเลมอง เพราะในคลองมีหอย ปู ปลา 
กิจกรรม  1. ครูร้องเพลง ลูกเป็ด แล้วเดินท่าเป็ดให้เด็กดู โดยการ

นั่งยอง ๆ เขย่งปลายเท้ายืดหลังให้ตรง เอามือไขว้หลัง 
ขยับไปขยับมาเหมืกนปีกเป็ด 
2. ให้เด็กท าท่าเป็ดแล้วเดินตามครูเหมือนลูกเป็ดเดินตาม
แม่เป็ด 

3. ครูร้องเพลง 2 - 3 เที่ยว เที่ยวสุดท้ายให้เด็กเดินถอย
หลัง 

ประโยชน์   1. เด็กได้ออกก าลังกายตั้งแต่ปลายเท้าจนถึงหลัง 
2. ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 
4.3 ชื่อกิจกรรม   แมงมุม 
จุดประสงค์ทั่วไป  1. เพ่ือฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนี้อมือและ

สายตา 
2. เพ่ือฝึกการใช้กล้ามเนื้อ 
3. พัฒนาทางด้านภาษา 

จุดประสงค์เฉพาะ  เพ่ือให้เด็กสามารถใช้นิ้วมือแตะประกบกัน และการเล่น
นิ้วมือได้ตามจังหวะเสียง 

ส่ือ   เพลงแมงมุมลาย 
เพลง แมงมุมลาย 

แมงมุมลายตัวนั้น ฉันเห็นมันซมซานเหลือทน 
วันหนึ่งมันถูกฝน ไหลหล่นจากบนหลังคา 
พระอาทิตย์ส่องแสง ฝนแห้งเหือดไปลับตา 

มันรีบไต่ข้ึนฝา หันหลังมาท าตาลุกวาว 
กิจกรรม  1. ให้เด็กยืนหรือนั่งร่วมกันเป็นรูปตัวยู (U) ครูนั่งบนเก้าอ้ีในส่วน

ของตัวยู ที่เดก็สามารถ มองเห็น 
2. ครูร้องเพลงแมงมุมลาย 1 จบ ต่อมาร้องน าให้เด็กร้องตามทีละ
วรรค จนเด็กร้องได้แล้วให้ร้องพร้อมกับครู 1 - 2 จบ 
3. ครูแสดงท่าทางแมงมุมประกอบบทเพลง 
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3.1 ยกมือทั้ง 2 ข้างขึ้น พร้อมกับกางนิ้ว 
3.2 ร้องเพลงว่า “แมงมุมลายตัวนั้น ฉันเห็นมันซมซาน
เหลือทน” พร้อมกับใช้นิ้วหัวแม่มือข้างขวาแตะประกบ
นิ้วชี้มือข้างซ้าย หมุนกลับกันไปมา 
3.3 เมื่อร้องถึงค าว่า “วันหนึ่งมันถูกฝน ไหลหล่นจากบน
หลังคา” ยกมือทั้งสองข้างขึ้นให้เกือบสุดแขน แล้วขยับ
เล่นนิ้วทุกนิ้ว พร้อมกับเคลื่อนมาลงมาจนถึงระดับอก 
3.4 พอร้องเพลงถึงค าว่า “มันรีบไต่ข้ึนฝา” เคลื่อนมือทั้ง 
2 ข้างขึ้น โดยท านิ้วในลักษณะ “ไต่” ขึ้นไปเกือบสุดแขน 
3.5 เมื่อร้องเพลงถึงค าว่า “หันหลังมาท าตาลุกวาว” 
หมุนตัวไปด้านตรงข้ามพร้อมกับใช้นิ้วท าวงกลม 2 วง 
ด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือ วางไว้ที่ตาท้ัง 2 ข้าง 
พร้อมกับชะโงกตัวไปข้างหน้า 

4. เปิดเพลง ทุกคนร้องคลอพร้อมกับท่าทางตั้งแต่ข้อ 3.1 ถึง 3.5 
ประโยชน์   1. ได้พัฒนากล้ามเนื้อมือให้คล่องแคล่วขึ้น 

2. มือและตาเคลื่อนไหวได้สัมพันธ์กันดีข้ึน 
3. ได้พัฒนาด้านภาษาดีข้ึน 
4. เกิดความสนุกสนาน 

 
4.4 ชื่อกิจกรรม   เจ้าหนอนน้อยไต่เชือก 
จุดประสงค์ทั่วไป  1. เพ่ือฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือ 

2. เพ่ือฝึกการประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือและ
สายตา 

จุดประสงค์เฉพาะ  1. เพ่ือให้เด็กคืบนิ้วไปบนเส้นเชือกได้ 
ส่ือ   1. เชือกปอขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. ยาว 2.5 ฟุต 

2. เพลงเจ้าหนอนน้อย 
เพลงเจ้าหนอนน้อย 

เจ้าหนอนน้อยค่อย ค่อย คืบคลาน แสนชื่นบาน 
คืบคลาน คืบ คืบ กระดืบ กระดืบ กระดืบ ดืบ ดืบ 
เจอยอดไม้แสนดีใจ ส่ายหัวว่องไว คืบคลาน ดุ๊กดิ๊ก 

กระดุ๊กกระดิ๊ก กระดุ๊ก กระดิ๊ก ดุ๊กดิ๊ก ดุ๊กดิ๊ก 
กิจกรรม  1. ขดเชือกเป็นรูปต่าง ๆ เช่น วงกลม สามเหลี่ยม 

สี่เหลี่ยม 
2. ใช้นิ้วมือข้างใดข้างหนึ่ง เดินไปบนเส้นเชือกในลักษณะ
คืบ ดังนี้ 
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2.1 ประกบนิ้วชี้ และนิ้วหัวแม่มือ นิ้วอ่ืน ๆ ก า
ไว้ วางลงบนปลายข้างหนึ่ง 
ของเส้นเชือก 
2.2 เริ่มเคลื่อนนิ้วโดยก้าวนิ้วชี้ไปข้างหน้าบนเส้น
เชือก 1 ตัว 
2.3 ยกนิ้วหัวแม่มือตามไปประกอบนิ้วชี้ 

3. ให้ก้าวนิ้วไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังสุดปลายเชือกอีกด้าน
หนึ่ง 
4 ขณะท ากิจกรรมให้เด็กร้องเพลง “เจ้าหนอนน้อย” ไป
ด้วยเพื่อเพ่ิมบรรยากาศในการเล่น 

ประโยชน์  1. การประสานสัมพันธ์ระหว่างกล้ามเนื้อมือกับสายตาได้
พัฒนาดีขึ้น 

2. กล้ามเนื้อมือได้พัฒนาคล่องแคล่วขึ้น 
3. ส่งเสริมการมีสมาธิในการท ากิจกรรม 
4. เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 

การเล่นเป็นนิยาย 
เยาวชนในระดับอนุบาลหรือปฐมวัย เป็นวัยที่ก าลังมีความต้องการ อยากจะเรียนรู้ อยากเห็น

และอยากแสดงออก เพ่ือให้ตนเองเป็นที่ยอมรับ ด้วยเหตุนี้เด็กเล็ก ๆ จึงนิยมชอบการเลียนแบบอย่าง
ผู้ที่ตนสนใจหรือยกย่องการที่เด็กมีลักษณะดังกล่าวนี้ท าให้เด็กชอบฟังเรื่องราวต่าง  ๆ ที่มีผู้เล่าให้ฟัง
หรือชอบเลียนแบบอย่างภาพยนตร์ และโทรทัศน์ในรายการที่ตนสนใจที่เป็นเรื่องเเบบง่าย ๆ เป็น
นิยายหรือนิทานสนุกสนานที่มีการผจญภัยหรือมีตัวอย่างและการแสตงออกถึงความเก่งกล้าสามารถ 
โดยที่เด็กเองจะเกิดความคิดฝันจะมีโอกาส หรือเป็นเช่นตัวเอกของเรื่องที่ได้ยินได้ฟัง 

กิจกรรมประเภทนี้จึงมีความเหมาะสมส าหรับเด็กระดับต้นเพราะนอกจากจะให้ความ
สนุกสนานแล้ว ยังมีคติสอนใจให้เด็กรู้จักความถูกต้อง การกระท าความดีงามที่น่าปฏิบัติ รังเกียจ
กิริยาอาการหรือความประพฤติที่ไม่ถูกต้อง อันเป็นแนวทางสอนให้เด็กเกิดความรู้สึกปฏิบัติตนเป็นคน
ดี 

การเล่นเป็นนิยาย หมายถึง การน าเอานิทานหรือนิยายมาประกอบกิจกรรมโดยมีผู้เล่าเรื่อง 
และให้ผู้ฟังแสดงท่าทางประกอบไปตามเนื้อเรื่องที่ได้ฟัง โดยเป็นการแสดงออกอย่างอิสระตามความ
เข้าใจของเด็กเอง เช่น เล่าว่า เราปีนขึ้นไปบนหน้าผา เด็ก ๆ ก็ท าท่าก าลังไต่หน้าผา ฯลฯ  
การแสดงออกในลักษณะต่าง ๆ ตามเนือ้เรื่องหรือนิทานนั้นจะเป็นการแสดงออกอย่างอิสระตาม 
ความรู้และความเข้าใจของเด็ก เป็นการแสดงออกตามธรรมชาติ หากมีลักษณะการแสดงท่าทางที่ไม่
ถูกต้อง ครูผู้สอนจะเป็นผู้ชี้แนะให้เด็กเข้าใจและท าท่าให้ถูกต้อง การสอนกิจกรรมประเภทนี้ควรเล่น
รวมกันทั้งหมู่หรือท้ังชั้น 
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1. ประโยชน์ของการเล่นเป็นนิยาย 

1.1 ช่วยให้เด็กเข้าใจในลักษณะท่าทางการแสดงออกตามธรรมชาติ 
1.2 ช่วยให้เด็กสามารถวินิจฉัยท่าทางและการแสตงออกถึงลักษณะต่าง ๆ ด้วย 

ตนเอง 
1.3 เกิดความคิดรวบยอดและสร้างสรรค์ 
1.4 ได้ออกก าลังกายและเกิดความสนุกสนาน 
1.5 เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ หรือกลุ่มที่เล่นร่วมกัน 
1.6 เป็นคติสอนใจเด็กและเป็นแนวทางให้เด็กน าไปเป็นแนวทางตัวอย่างที่ดีที่ถูกท่ี 

ควร 
2. วิธีการสอนการเล่นเป็นนิยาย 
ครูผู้สอนควรพิจารณาถึงหลักเกณฑ์ต่อไปนี้ ในการเลือกนิทานหรือนิยายมาเล่าให้เด็กฟัง คือ 

- เป็นนิทานหรือนิยายที่มีความสนุกสนาน 
- มีการแสดงออกถึงกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง 
- มีแบบอย่างการเคลื่อนไหวหลาย ๆ แบบ 
- มีคติสอนใจ 

ครูผู้สอนจะเป็นผู้เลือกได้เหมาะสมตามขนาดของชั้นและวัยของเด็ก  ก่อนอ่ืนควรจัดกลุ่ม
ก าหนดหลักเกณฑ์ และลักษณะการปฏิบัดิ ท าท่าทางไปตามเนื้อเรื่องว่ามีอะไรบ้าง จะต้องท าอย่างไร 
และให้นั่งฟังแล้วแสดงท่าทางไปตามเนื้อเรื่อง ตั้งเเต่ต้นจนจบเมื่อจบแล้วก็พูดถึงคติสอนใจ และให้
ผู้ฟังลองบอกถึงลักษณะอาการต่าง ๆ ที่ปฏิบัติกันไปว่ามีอะไรบ้าง ความส าคัญของเรื่องอยู่ที่ใด มี
อะไรเป็นตัวส าคัญของเรื่อง ตัวเอกเป็นอย่างไร สิ่งไหนดีไม่ดี ใครท าดี ใครท าผิด ใครเป็นผู้ที่ถูกต้อง 
เด็ก ๆควรเอาอย่างใครเป็นต้น 

3. ตัวอย่างการเล่นเป็นนิยาย 
ส าหรับเด็กในระดับปฐมวัยศึกษานั้น การเล่นเป็นนิยายควรใช้นิทานหรือนิยายสั้น ๆ ที่ไม่ใช้

เวลายาวนานเกินไปในการเล่า หรืออาจจะใช้เรื่องสมมุติขึ้นแทนก็ได้ ลักษณะของเรื่องควรเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับสังคม วัฒนธรรมไทย กิจกรรมหรืองานอาชีพท่ีสามารถท าไห้เด็กสร้างจินตนาการได้ถูกต้องดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 

3.1 เรื่องการเล่นดนตรี 
สมมุติให้นักเรียนทั้งชั้นเป็นนักดนตรี โดยครูแบ่งกลุ่มให้เป็นกลุ่ม ๆ กลุ่มละ2-3   

แล้วจัดเป็นกลุ่มประเภทของเครื่องดนตรีแต่ละอย่าง เช่น ขลุ่ย ซอ ระนาด กลอง ฉิ่ง ปี่ แตร เป็นต้น 
แล้วครูก าหนดเพลงใดเพลงหนึ่งซึ่งเป็นช่วงท านองง่าย ๆ อาจจะใช้เพลงสนุกสนาน หรือเพลงลูกทุ่ง 
หรือเพลงไทยที่เด็กสามารถร้องได้ และให้ต่างคนต่างสมมุติใช้เครื่องดนตรีที่ตนเองถนัดบรรเลงพร้อม
กันเช่น ให้บรรเลงเพลงชาติ พวกแตรก็ท าท่าเป่าแตรตามท านองเพลงนั้นๆ ครูอาจจะเป็นผู้น าอยู่หน้า
ชั้นหรือ ให้เด็กคนใดคนหนึ่งออกมาเหมือนเป็นผู้ควบคุมวง เมื่อทดลองดูใช้ได้แล้วก็ให้สัญญาณแล้ว
เริ่มพร้อมกัน 
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3.2 เรื่องความเมตตา 
ก าหนดให้บริเวณหน้าชั้นเรียนเป็นป่า เด็กคนใดจะเป็นต้นไม้ก็ให้ยืนเป็นต้นไม้ 

ตามใจชอบ เด็กที่จะเป็นสัตว์ป่าชนิดต่าง ๆ ก็เลือกเป็น ควรก าหนดตัวแสดงเป็นคนสักสองสามคน 
เมื่อแบ่งกลุ่มเรีบบร้อยแล้ว ก็เล่าเรื่อง อาจจะใช้ดนตรีหรือเพลงประกอบด้วยในบางตอน ดังนี้ ณ ป่า
ใหญ่แห่งหนึ่ง เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่ามากมาย เช่น หมี กระต่าย เสือ ช้าง ลิง ค่าง เก้ง กวาง นก
ป่า สัตว์เหล่านี้อาศัยอยู่ในป่าอย่างมีความสุขตลอดมา 

วันหนึ่ง มีครอบครัวหนึ่งประกอบด้วย พ่อแม ่และลูกเล็ก ๆ อีกสองคน ได้อพยพ 
ครอบครัวมาอาศัยอยู่ที่ชายป่าแห่งนั้น เขามีความคิดว่าป่านี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ต่าง ๆ เขาจะมี
อาชีพเป็นพรานล่าสัตว์ ดังนั้นเขาจึง เตรียมธนูเป็นอาวุธออกล่าสัตว์ป่าเป็นอาหารและบางส่วนก็น าไป
ขายในเมือง สัตว์ในป่าถูกล่าไปหลายตัว จนในที่สุด หมีเป็นผู้เรียกประชุมสัตว์ป่าทั้งหลายและตกลงให้
มีสัตว์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นหน่วยลาดตระเวน คอยแจ้งภัยเมื่อพรานเข้าป่า ดังนั้นเมื่อพรานเข้าป่า สัตว์
ทั้งหลายจะร้องบอกกันและหลบหนีได้ ท าให้พรานไม่สามารถล่าสัตว์ได้อีกเลย เขาจึงปรึกษากับพวก
สมาชิกในครอบครัวว่าควรเปลี่ยนอาชีพใหม่  ในที่สุดทุกคนจึงเห็นชอบให้หันมาท าไร่ท านาดีกว่า 
ดังนั้นทั้งครอบครัวจึงช่วยกันถางหญ้าเป็นพ้ืนที่ไร่นาขึ้นมา และท าการเพาะปลูกพืชต่าง ๆ สัตว์ป่า
ทั้งหลายรู้สึกเป็นสุขมากที่ไม่มีใครมารบกวนอีก และรู้สึกดีใจที่พรานผู้นั้นเปลี่ยนไปเป็นชาวไร่ชาวนา 
จึงตกลงใจจะพยายามผูกมิตรโดยสอบมาเยี่ยมเยียนเด็ก ๆ ในบริเวณบ้านเมื่อเวลาผู้ใหญ่ไม่อยู่ ท าให้
เด็กเล็ก ๆ ทั้งสองมีความสนุกสนานมาก ในที่สุดเจ้าของบ้านก็รู้ว่าที่ลูก ๆ ของตนสนุกสนาน
เพลิดเพลินอยู่เสมอก็เพราะพวกสัตว์ป่ามาเล่นเป็นเพ่ือนนั่นเอง ก็ด้วยเหตุนี้เขาจึงน าเอาอาหารมาไว้
ในบริเวณลานบ้านด้วย เพ่ือให้สัตว์ทั้งหลายที่มาเยือนได้กิน นาน ๆ เข้าสัตว์เหล่านี้ก็เกิดความเชื่อง 
และเป็นมิตรกับคน มาอยู่กับคนในบ้านจนกลายเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านในที่สุด (ระหว่างที่เล่าเรื่องก็ให้
เด็กแสดงท่าทางตามไป เวลาพรานเข้าป่าก็เป็นเสียงดนตรีจังหวะตื่นเต้นเร้าใจ ให้สัตว์ส่งเสียงร้องตา
ธรรมชาติ) 

3.3 เรื่อง วันสาธารณสุข 
ครูสมมุติวันนี้เป็นวันสาธารณสุข เป็นวันที่ทุกคนควรช่วยกันท าความสะอาดบ้าน 

และโรงเรียน เด็ก ๆ ที่อยู่โรงเรียนต้องช่วยกันท าความสะอาด บางคนท าท่ายกโต๊ะ บ้างก็กวาดพ้ืน
ห้องเรียน (ท าท่ากวาดพ้ืน) บ้างก็ถูพ้ืน (ท าท่าถู) บ้างก็เก็บขยะเศษกระคาษ (บางคนท าท่าถือตะกร้า
เก็บเศษกระดาษบ้างก็ลบกระดานด า เช็ดโต๊ะเก้าอ้ี เมื่อเก็บเศษขยะเรียบร้อยแล้ว ก็น าเอาไปเทใน
หลุมขยะ (ท าท่าเทขยะแล้วครูก็มาจัดการเผาทิ้ง ทุกคนรู้สึกดีใจ ที่ได้ช่วยกันรักษาความสะอาดในวัน
สาธารณสุข จึงล้อมวงร้องร าท าเพลงกันอย่างสนุกสนาน 

3.4 เรื่องการเลี้ยงไก่ 
ครูสมมุติให้นักเรียนแต่ละคนเป็นไก่ ทั้งแม่ไก ่ลูกไก ่ไก่โต้ง และให้ใครคนใดคนหนื่ง  

หรือสองคนเป็นคนเลี้ยงไก่ ต่างคนต่างท าท่าทางไปตามธรรมชาติของสัตว์ แล้วครูก็จัดการเล่าเรื่อง
อธิบายดังนี้ 

ในลานบ้านของเรา เรามักเลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นอาหารและเป็นเพ่ือน สัตว์เลี้ยงที่ให้ 
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อาหารแก่เราสมมุติว่า เรามีไก่อยู่ในบ้านมากมาย (เปิดเพลงไก่ หรือเพลงกุ๊ก ๆ ไก่) ไก่ ไก่ ไก่ ตัวเล็ก
ตัวใหญ่ 
ชวนกันไปคุ้ยเขี่ยหากิน บ้างก็วิ่ง บ้างก็บิน ชวนกันกินจนตัวมันใหญ่ 

(ระหว่างที่เป็นเพลงให้ทุกคนท าท่าแสดงลักษณะของไก่แต่ละชนิค ตามลักษณะต่าง  
ๆ บางตัวก็ร้อง บางตัวก็ขัน แม่ไก่กางปีกเรียกลูกไก่มาซุกซอนปีก) ไก่ทุกตัวอยู่ในบริเวณบ้านอย่างมี
สุข พอถึงเวลาคนเลี้ยงจะน าอาหารมาให้ (คนเลี้ยงท าท่าโปรยอาหาร) ไก่ทุกตัวกินอาหารกันอย่างอ่ิม
หน าส าราญพอถึงเวลาค่ าคนเลี้ยงก็ร้องเรียกเสียงกุ๊ก ๆ ๆ เพ่ือไห้ไก่ทั้งหลายเข้าเล้าหลับนอนกัน (ไก่
แตล่ะตัวท าท่าเกาะคอนนอน ลูกไก่เข้าไปหลับใต้ปีกแม่ไก่) 

3.5 เรื่องการแห่ผ้าป่า 
ครูอธิบายถึงประเพณีการทอดผ้าป่า ในฤดูกาลเข้าหน้าฝนหรือเข้าพรรษาเป็นการ 

น าเอาผ้าไปถวายแด่พระสงฆ์  แล้วให้มีการจัดของต่าง ๆ เพ่ือถวายส าหรับพระสงฆ์ได้ใช้ เช่น 
กระดาาษ สมุดดินสอ ข้าวสาร อาหารแห้ง ตลอดจนไม้ขีดไฟกับเทียนไข แล้วไห้เด็กท าท่าต่าง ๆ ดังนี้ 
ก่อนจะมีการแต่งองค์ผ้าป่า จะต้องหากิ่งไม้มาเป็นที่ตั้ง ให้เด็กท าท่าไปตัดกิ่งไม้มา และเอามาตั้งไว้ใน
กระถาง หรือกระบุงบรรจุข้าวสาร แล้วมีการตกแต่งผูกเชือกแขวนสิ่งของต่าง ๆ (ให้เด็กท าท่าช่วยกัน
ติดหรือแขวนสิ่งของ) เมี่อเสร็จแล้วก็มีการจัดขบวนแห่โดยจัดองค์ผ้าป่าอยู่หน้าและให้เด็ก ๆ จัดแถว
เป็นขบวน มีดนตรีกลองยาวบรรเลง (ใครจะเป็นคนตีกลองยาวก็ท าท่าตีกลอง ครูเปิดเพลงจังหวะ
กลองยาว ทุกคนเดินเป็นขบวนน าองค์ผ้าป่าไปถวายพระสงฆ์ที่วัด) 

3.6 เรื่องชายตัดฟืนกับเทพารักษ์ 
ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ยังมีชายเข็ญใจคนหนึ่งอยู่ชายป่า มีอาชีพตัดฟืนขาย วันหนึ่ง 

เขาแบกขวานเข้าไปในป่า (ทุกคนท าท่าแบกขวาน) ไปตัดฟืนจากต้นไม้แห้งที่ตายแล้ว น ามาผ่าเป็นฟืน
ท่อนสั้น ๆ(ท าท่าเอาขวานตัดไม้และผ่าฟืน) ตัดจนได้จ านวนมากพอแล้ว เขาก็ขนไปรวมมัดไว้เป็นกอง 
(ท าท่าแบกฟืน และมัดเป็นกอง) แล้วเขาก็นั่งพักเหนื่อยอยู่ริมฝั่งล าธาร เอาขวานพิงต้นไม้ไว้และเผลอ
หลับไป พอสักครู่ใหญ่เขาตื่นขึ้น (ทุกคนท าท่าตื่น) เขาคิดว่าฟืนที่ตัดไว้นี้พอแล้ว และจะต้องตัดเอาไป
ไว้บางส่วนเพ่ือจะมาทอนเป็นฟืนเล็ก ๆ ในวันพรุ่งนี้ จึงเลือกตัดเอาต้นไม้อีกบางต้น บังเอิญท าขวาน
หลุดมือตกลงไปในล าธาร เขาตกใจมากและลงไปในล าธารพยายามงมขวานของตน (ทุกคนท าท่างม
ขวานด าน้ าควานหาขวาน) เขาด าหาอยู่ตั้งนานไม่สามารถเจอขวานนั้นจนหมดหนทางที่จะหาได้แล้ว
จึงขึ้นจากล าธารมานั่งพักอยู่ที่โคนต้นไม้ด้วยความเสียใจ (ท าท่าเศร้าเสียใจ) ร้อนถึงเทพารักษ์ที่สิง
สถิตอยู่ที่ต้นไม้นั้น(ครูหรือผู้เล่าสมมุติเป็นเทพารักษ์) ลงไปช่วยงมขวานให้ ครั้งแรกงมเอาขวานทอง
ขึ้นมาให้ แต่ชายผู้นั้นไม่ยอมรับ (ส่ายหน้าไปมาไม่ยอมรับ) เทพารักษ์จึงงมเอาใหม่ ครั้งนี้เป็นขวานเงิน
แล้วส่งให้ชายผู้นั้น เขาก็ยังไม่ยอมรับเพราะไม่ใช่ขวานของเขา ไนที่สุดเทพารักษ์ก็งมเอาขวานเหล็ก
ขึ้นมา ชายผู้นั้นเมื่อเห็นขวานของตนก็ดีใจ กล่าวขอบคุณและยกมือไหว้เทพารักษ์นั้น (ทุกคนท าท่าดี
ใจปรบมือและไหว้เทพารักษ์) และรับขวานของตนจากเทพารักษ์ เทพารักษ์เห็นว่าชายผู้นี้เป็นคนดีมี
ความซื่อสัตย์ไม่โลภสิ่งที่ไม่ใช่ของตน จึงยกทั้งขวานเงินและขวานทองให้กับชายผู้นั้นเป็นรางวัล 

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “ความซื่อสัตย์สุจริตน ามาซึ่งความเจริญและให้ประโยชน์  
จงเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตนเองอย่างเป็นคนโลภ” 
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3.7 เรื่องลิงเจ้าปัญญา 
ณ ชายป่าแห่งหนึ่ง (ให้เด็กมาแสดงเป็นต้นไม้ประมาณห้าหกคน) มีลิงตัวหนึ่งอาศัย 

อยู่ (สมมุติให้เด็กคนหนึ่งเป็นลิง) เจ้าลิงตัวนี้มีเพ่ือน คือ เต่า ช้าง กระต่าย (ไห้เด็กออกมาเป็น เต่า 
ช้าง กระต่าย) วันหนึ่งลิงบอกเพ่ือนว่าจะไปจับปลา ทั้งเต่า ช้าง กระต่าย ก็ขอไปด้วย (ทุกตัวยกมือ
แล้วเดินตาม) พอไปถึงล าธารทั้งหมดก็ช่วยกันจับปลา (ทั้งกลุ่มท าท่าจับปลาตามลักษณะท่าทางของ
สัตว์ชนิดนั้น) ได้ปลามากมายเกินกว่าจะกินหมด จึงตกลงว่าจะเก็บไว้กินยามขาดแคลน จึงช่วยกันก่อ
ไฟ (ท าท่าก่อไฟแล้วย่างปลา) เพ่ือเก็บไว้ วันรุ่งขึ้นก็จะไปหาปลากันอีก แต่คิดได้ว่าต้องมีคนหนึ่งอยู่
เฝ้าปลาที่เก็บไว้ ตกลงให้ช้างเป็นคนเฝ้า เพราะเห็นว่าตัวใหญู (สัตว์อ่ืนท าท่าไปหาปลา ช้างอยู่ตัว
เดียว) พอไปกันแล้วสักพักก็มีเสียงไม้หักโผงผาง มีเสียงย่ าพ้ืนดินดัง ๆ ปรากฏว่าเป็นยักษ์ตนหนี่ง (ให้
เด็กที่มีรูปร่างใหญ่มาเป็นยักษ์ ท าท่าย่ าเสียงดัง) การที่ยักษ์มาเพราะมันได้กลิ่นปลาที่ย่างไว้ พอมาถึง
มันก็ไม่พูด กอบเอาปลาย่างใส่ปากเคี้ยวอย่างแสนอร่อยจนหมด แล้วหันหลังเดินเข้าป่าไป โดยที่ช้าง
ไม่สามารถขัดขวางได้ ได้แต่จ้องดูยักษ์ด้วยความหวาดกลัว พอเพ่ือน ๆ กลับมาช้างก็เล่าให้ฟังถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สัตว์ทั้งสามต่างไม่พอใจที่ช้างไม่ห้ามปรามหรือขัดขวาง แต่ในที่สุดก็ตกลงช่วยกัน
จับปลาใหม่ เมื่อได้มาแล้วก็ย่างไฟไว้แล้วต่างก็ตกลงให้กระต่ายเป็นผู้เฝ้า เมื่อถึงเวลาพวกสัตว์ทั้งสาม
ไปหาปลา ยักษ์มาอีกกระต่ายก็วิ่งหลบเข้าใต้ต้นไม้ด้วยความหวาดกลัว ปล่อยไห้ยักษ์กินปลาจนหมด
อีก (ระหว่างที่เล่าก็ให้เด็กแสดงท่าทางตามไปเรื่อย ๆ) 

เมื่อสัตว์ทั้งสามกลับมาได้ทราบเรื่องก็เป็นเดือดเป็นแค้นมาก จึงปรึกษากันหาวิธีที่จะปราบ
เจ้ายักษ์ตนนี้ ต่อมาเต่าเป็นผู้เฝ้าปลาก็เป็นแบบเดิม จนกระทั่งลิงรับอาสาเฝ้าปลาเอง สัตว์ทั้งสามได้
พบยักษ์แล้วจึงอดเยาะลิงไม่ได้ที่รับอาสาจะปราบยักษ์  แต่ลิงก็ไม่สนใจ และขอให้ช้างให้ความ
ช่วยเหลือในการปราบยักษ์ โดยได้ฟังขนาดของยักษ์จากเพ่ือน ๆ มันจึงชวนช้างป่าหาเสาขนาดใหญ่
มาสี่ต้นมาปักเป็นสี่มุม เมื่อถึงเวลาออกหาปลาเจ้าลิงเป็นผู้เฝ้าปลา จึงออกหาหวายเส้นมาจ านวนหนึ่ง
มาผ่าท าเป็นเชือกท่ีแข็งแรง พอท าเสร็จก็ได้ยินเสียงโผงผาง (เด็กท่ีเป็นยักษ์ก้าวเดินเสียงดังมาอีก) เจ้า
ยักษ์ออกมา ลิงท าเป็นไม่สนใจคงเร่งมือท าห่วงบนปลายเชือกอยู่ ยักษ์เห็นดังนั้นก็สงสัยจึงถามลิงว่า
ท าอะไร ลิงตอบโดยไม่มองยักษ์ว่า ข้ามีเพ่ือนที่เป็นโรคปวดหลัง เดี๋ยวจะพากันมาหาข้าให้ช่วย เจ้า
ยักษ์ได้ยินดังนั้นก็ตบอกดีใจร้องว่า วิเศษแท้ข้าก าลังมีอาการปวดหลังอยู่พอดี เจ้าพอจะรักษาให้ข้าได้
ไหม ลิงตอบว่า อ๋อง่ายมาก ข้ารักษาไม่เคยพลาด ถ้าอยากให้หายก็มานอนตรงนี้ เล้วเหยียดมือขาออก
ตามสบายในช่องเสานี้ ฝ่ายยักษ์ก็เอนตัวลงนอนตามที่ลิงชี้ให้ดู และท าท่าทางตามที่ลิงบอก ยักษ์ก็
สงสัยว่าจะท าอย่างไรต่อไป ลิงก็ให้ยักษ์ท าตามที่ตนบอกให้ท าเรื่อย ๆ ก็แล้วกัน ยักษ์โง่ก็ไม่ถามอะไร
อีก และท าตามที่ลิงบอก ลงนอนในระหว่างเสาแล้วเหยียคแขนเหยียดขาตามที่ลิงต้องการ เสร็จแล้วก็
ถามลิงว่าจะท าอย่างไรต่อไป ลิงก็บอกให้ยักษ์นอนเฉย ๆ แล้วก็จัดการเอาห่วงรูดที่ปลายเชือกหวาย
คล้องเข้ากับมือและเท้าของยักษ์ แล้วเอาหวายข้างหนึ่งผูกเข้ากับหลักที่เดรียมไว้ ต่อจากนั้นก็ขัน
ชะเนาะดึงเชือกหวายทั้งสี่เส้นให้ตึงทั้งสี่มุมเป็นการขึงพืดเจ้ายักษ์ไว้กับที่แล้วลิงก็เดินห่างออกไป ยักษ์
จะตามลิง ไปแต่เชือกที่ผูกไว้ท าให้มันไม่สามารถท าได้ มันจึงดิ้นยิ่งดิ้นเท่าไหร่ห่วงรูดก็ยิ่งรัดแน่นขึ้น
ทุกทีจึงได้แต่ส่งเสียงร้องลั่นป่า (เด็กท่ีเป็นยักษ์ท าท่าดิ้นรน) เมื่อสัตว์ทั้งสามกลับจากหาปลา ได้เห็นลิง
นั่งมองดูยักษ์ที่ตนมัดขึงพืดอยู่ด้วยความสบายใจก็รู้สึกดีใจมากและด้วยความโกรธ  สัตว์เหล่านั้นจึง
ช่วยกันกัด เหยียบยักษ์จนตายและต่างก็พากันสงสัยว่าลิงท าอย่างไร  ลิงไม่ตอบตามตรงแต่บอกว่า 
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หากเข้ามีร่างเล็กอ่อนแอ เจ้าต้องใช้สมองต่อสู้กับศัตรูที่ตัวใหญ่กว่าจึงจะสามารถเอาชนะได้  นิทาน
เรื่องนี้สอนให้รู้ว่า “ถ้ารู้จักใช้ความรู้สติปัญญา ย่อมสามารถเอาชนะได้” 
 

การเล่นแบบสร้างสรรค์ 
การเล่นแบบสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมที่รวมเอาประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เด็กได้พบได้เห็น หรือที่

ได้เรียนรู้มาแสดงออกตามความรู้สึกนึกคิดและความคิดรวบยอดของตนเอง เป็นลักษณะการ
แสดงออกถึงความเข้าใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยแสดงออกมาในรูปแบบของการเลียนแบบ
ผู้ใหญ่ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการสอนแบบอย่างวัฒนธรรมทางสังคม
ให้กับเด็กเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความคิดอ่านและเรียนรู้สังคม รู้จักการดัดแปลงและเอาตัวรอดใน
สังคมอย่างถูกวิธี รู้จักรับผิดชอบตนเอง ผู้ใหญูจึงควรเป็นแบบอย่างที่ถูกต้องให้กับเด็ก เป็นแบบอย่าง
ที่ดีในบ้านและให้ค าแนะน าปรึกษาหารือแก่เด็ก ๆ เพราะครอบครัวเป็นสถาบันอันดับแรกที่สอนให้
เด็กเรียนรู้หรือเรียกว่าเป็นแหล่งถ่ายทอคความรู้เบื้องต้น เพราะเด็กจะรู้จักจดจ าเอาแบบอย่างและ
ท่าทางต่าง ๆ มาจากผู้ใหญ่เป็นการเรียนรู้ในเรื่องของบุคลิกาพ กิริยาท่าทางและการแสดงออกทาง
อารมณ์ทุกรูปแบบในฐานะที่ครูเป็นผู้อยู่ใกล้ชิดกับเด็กมากที่สุดในวัยเรียน ครูจึงควรที่จะศึกษาและ
ท าความเข้าใจในกิจกรรมประเภทนี้ให้ลึกซึ้ง การเล่นแบบสร้างสรรค์เป็นการรวมพ้ืนฐานจากกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วในข้างต้น เช่น การเลียนแบบ การเคลื่อนไหวตามบทเพลง การเล่นเป็นนิยาย 
มาประยุกต์รวมกันเข้าเป็นกิจกรรมแบบสร้างสรรค์ การแสดงออกนี้ เป็นลักษณะการเคลื่อนไหวและ
ใช้กริยาท่าทางที่ไปในรูปความเข้าใจตามธรรมชาติ ความเป็นอิสระในการแสดงออกซึ่งท่าทาง ไม่มี
การสั่งหรือบอกกล่าว ทุก ๆ คน จะเคลื่อนไหวอย่างอิสระเหมาะเจาะตามความรู้สึกที่เป็นไปโดย
อัตโนมัติ เช่น การแสดงอารมณ์เสียใจ ดีใจ โกรธ การแสดงเลียนแบบ เป็นพ่อแม่ เป็นลูก เป็นทหาร 
เป็นต ารวจเป็นแพทย์ เป็นพยาบาล เป็นพ่อค้า แม่ค้า เป็นแมว เป็นสุนัข เป็นสัตว์เลี้ยงประเภทอ่ืน ๆ 

การเล่นแบบสร้างสรรค์ หมายถึง การแสดงออกที่มาจากความคิดรวบยอดจากประสบการณ์
ต่าง ๆ ที่ได้ประสบมาของเด็กท่ีได้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว และเป็นการแสดงออกมาในลักษณะของ
อากัปกิริยาต่าง ๆ ของค าพูด โดยไม่มีการก าหนดล่วงหน้า อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการเล่นส่วนใหญ่จะ
เป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันของเด็ก เช่น ตุ๊กตา ผงดิน ทราย กระป๋องนม ช้อน ถ้วยโถโอ
ชาม เศษผ้า เครื่องแต่งกายต่าง ๆ เป็นต้น ตัวอย่าง การเล่นประเภทนี้ที่เรามองเห็นได้ง่าย ๆ คือ การ
เล่นตุ๊กตาของเด็กหญิง หรือการเล่นขายข้าวแกง ซึ่งมีพ่อค้าหรือแม่ค้าเป็นผู้ขายโดยสมมุติอาหาร 
หรือของที่ขาดมาจากผงดิน หรือทรายที่ประกอบกันขึ้นโดยการสมมุติแล้วก็มีการซื้อขายกัน ส่วนการ
เล่นตุ๊กตาก็มีการสมมุติตนเอง เป็นพ่อเป็นแม่และมีตัวตุ๊กตาเป็นลูก มีการจับตุ๊กตาอาบน้ าประแป้ง
แต่งกายให้ จับตุ๊กตานอน มีการไกวเปลเห่กล่อมไปตามความเข้าใจของเด็ก ส่วนเด็กชายก็จะเล่นแบบ
โลดโผนตื่นเต้น เช่น การเล่นเป็นพระเอกจับผู้ร้าย มีการแบ่งฝ่ายเป็นพวกเจ้าหน้าที่บ้านเมืองหรือ
ต ารวจพวกหนึ่ง อีกฝ่ายจะเป็นผู้ร้ายเป็นโจร มีการต่อสู้กัน โดยการขี่ม้ายิงปืนกัน ม้าที่ใช้ก็ท ามาจาก
ก้านกล้วย เอาเชือกร้อยให้เป็นม้าแล้วขี่ไล่กันไป ยิงกันไป หรือในปัจจุบันก็ใช้ท่าทางเลียนแบบการเค
ลี่อนไหวเอา เช่น การแสดงท่าทางของการควบม้า แล้วก็ให้เสียงเป็นการแสดงว่าได้ขับขี่มาผ่านเข้ามา
มีการยิงสู้กัน พวกที่ถูกยิงก็จะแกล้งตาย พอผู้ยิงผ่านไปผู้ที่เเกล้งตายก็ลุกขึ้นและเล่นต่อไปใหม่ บางที
ก็ใช้ไม้ท าเป็นดาบต่อสู้กัน มีการฟันดาบและมีการตาย เหล่านี้เป็นต้นซึ่งลักษณะและวิธีการเล่น
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เหล่านี้เป็นการแสดงออกของเด็ก ๆ ที่เป็นไปตามความเข้าใจของตนเอง จุดส าคัญที่ต้องการก็เพ่ือ
ความสนุกสนานได้วิ่งเล่น ได้มีการเคลื่อนไหว มีการแสดงออก พอเล่นไปได้สักระยะหนึ่งก็เลิกรากันไป 
แล้วก็ไปเล่นใหม่ในวันรุ่งขึ้น 

เด็กในวัยนี้ เป็นวัยที่ก าลังอยู่ในระยะพัฒนาการทุก ๆ ด้าน เพ่ือสนองตอบความเจริญเติบโต
และการออกก าลังกาย ดังนั้นครูจึงเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแนะน ากิจกรรมการเล่นประเภทนี้
ให้กับเด็ก โดยการอธิบายถึงลักษณะส าคัญต่าง ๆ ของบุคคล กิริยาท่าทาง เเละการแสดงออกให้เด็ก
ได้รับรู้ในแนวทางที่ถูกต้อง เช่น ลักษณะของแพทย์เป็นอย่างไร ใช้อุปกรณ์ในการตรวจรักษาพยาบาล
คนป่วยอย่างไร ทหารต ารวจมีหน้าที่อย่างไร ลักษณะต้องเป็นผู้มีความกล้าหาญ อดทน เสียสละและ
ช่วยเหลือผู้อื่น พ่อมีลักษณะเป็นคนสุภาพอ่อนโยน เอาใจใส่และคอยให้ความรักดูแลลูก ๆ แม่เป็นผู้ที่
เสียสละคอยช่วยเหลือลูกในการท าสิ่งต่าง ๆ พูดจาไพเราะ เป็นที่ปรึกษาที่ดีของลูก ลูกที่ดีจะต้องเชี่อ
ฟังและปฏิบัติตามค าสอนของพ่อแม่ เป็นต้น 

เมื่อได้อธิบายแนะน าให้เด็กรู้ลักษณะต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว ควรอธิบายถึงลักษณะของสังคม
และสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเด็กด้วย เช่น แบบอย่างของชนบทที่ทุ่งนา มีข้าว มีกองฟาง มีบ้านหลังคา
มุงจาก มีวัวควายและสัตว์เลี้ยงชนิดต่าง ๆ หลายประเภท มียุ้งข้าวซึ่งเป็นที่เก็บข้าวเปลือก ในเมืองจะ
มีตึกรามบ้านช่องมากมาย มีรถยนต์แล่นไปตามถนน มีผู้คนอยู่กันหนาแน่น มีอาชีพต่าง ๆ มากมาย 
ในป่าก็มีต้นไม้ใหญ่หลายชนิด มีสัตว์หลายชนิตอยู่ในป่า เรียกว่าสัตว์ป่า เช่น เสือ ช้าง หมี ฯลฯ บน
ภูเขาก็มีต้นไม้ข้ึนอยู่หนาแน่น มีหิน มีดินและเเร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย ในทะเลมีสัตว์ทะเล เช่น หอย ปู 
กุ้งทะเล มีปลาหมึก เต่าทะเล มีหินใต้น้ า มีปะการัง กัลปังหา ในบ้านมีห้องนอน ครัวที่ปรุงอาหาร มี
โต๊ะเก้าอ้ีและเครื่องใช้ต่าง ๆ ภายในบ้าน 

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ควรจะแนะน า อธิบายให้เด็กเข้าใจถึงรูปลักษณะ ขนาดและประโยชน์ในการ
ใช้และให้เด็กได้คิด ได้ลองกระท า หรือใช้อุปกรณ์ดังตัวอย่างที่มีอยู่จะท าให้เด็กเกิดความเข้าใจได้ดีขึ้น
และท าให้สามารถเข้าใจได้ลึกซึ้งยิ่ง ๆ ขึ้น 

ในประเทศทางตะวันตก โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา กิจกรรมนี้จะแยกออกเป็น
หลักสูตรเฉพาะวิชา เรียกว่าเป็นวิชา Rhythmic Activity คือ การศึกษาพ้ืนฐานการเคลื่อนไหวแบบ
ต่าง ๆรวมไปถึงการศึกษาจังหวะดนตรี เพ่ือใช้ในการเคลื่อนไหว ความเร็วช้าของจังหวะ และลีลาการ
แสดงออกในอิริยาบถต่าง ๆ พอถึงขั้นสุดท้ายจะมีการน าเอาเพลง หรือท านองดนตรีนั้น ๆ ไปก าหนด
บทบาทการเคลื่อนไหวตลอดเพลง แล้วน ามาแสดงให้ดู  โดยที่ผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าแก้ไข
ข้อบกพร่องต่าง ๆจนได้ทิศทางการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม และสมบูรณ์แบบ 

ลักษณะการสอนกิจกรรมเช่นนี้ ดูออกจะใหญ่เกินไปส าหรับเด็กไทยเเต่ถ้าผู้สอนพยายาม
ค้นคว้าดัดแปลงน ามาใช้ โดยเริ่มต้นจากเพลงง่าย ๆ และใช้เวลาไม่ยาวนานเกินไป และพยายามไป
เรื่อย ๆ ก็เชื่อแน่ว่าคงจะเป็นกิจกรรมพิเศษที่สนุกสนานส าหรับเด็ก 

สิ่งที่เราสามารถน ามาทดลองได้ง่าย ๆ ก็คือ การน าเอาท่าทางเลียนแบบสัตว์ ดังที่กล่าวไว้ใน
บทนี้มาใช้โดยการสอนแบบอย่างท้าทายการเลียนแบบนั้น ๆ แล้วใช้เพลงประกอบให้เด็กแสดงท่าทาง
ตามเพลง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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เพลงแมว 
แมวน้อยคอยจ้องจับปลา พอเห็นนกมา  
แมวกระโดด กระโดด กระโดด กระโดด 

กระโดด กระโดดไปมา เเมวเสียท่า กระโดดตกคลอง 
วิธีสอน    
- แบ่งเด็กออกเป็น 2 พวก เป็นแมวและนก ให้บางคนท าท่าเป็นต้นไม้บ้าง 
- ฝึกท่าทางของแมวย่องช้า ๆ เพ่ือจะจับนกและท่าทางของนกเวลาบินลงสู่พ้ืนดิน  และ

ลักษณะการบินหนีภัย 
- ฝึกทบทวนท่าทางจนเข้าใจดีแล้ว เปิดเพลงให้ฟังหนึ่งเที่ยวก่อน เมื่อเปิดครั้งที่สองก็ให้เด็ก

แสดงท่าทางตามเพลงทันที ท าท่าทางตามความรู้สึกของตนเอง โดยสมมุติตนเองเป็นแมว หรือนก 
หรือต้นไม ้

- เมื่อแสดงไปแล้ว ครูแนะน าปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง แล้วแสดงทบทวนอีก ครั้งหนึ่งเพลง
ที่จะน ามาใช้ในกิจกรรมนี้ ควรเป็นเพลงประเภทที่เกี่ยวกับสัตว์ ที่มีจังหวะ ท านองเพลงที่สนุกสนาน 
แล้วดัดแปลงแต่งให้เป็นเรื่องราว มีเพลงประกอบเป็นตอน แล้วให้เด็กแสดงกันเองเป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม การที่จะน าเอาการเล่นเลียนแบบ มาใช้ในกิจกรรมการเล่นเเบบสร้างสรรค์นั้น
ผู้สอนควรจะทบทวนท่าทางต่าง ๆ ในหัวข้อเรื่องที่ผ่านมา อันว่าด้วยการเล่นเลียนแบบ เพ่ือให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในท่าการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติ และสามารถแสดงออกในทันทีด้วย
ตนเอง เช่น กล่าวว่าเมื่อฝนตกลงมา ทุกคนก็จะรู้จักใช้มือตบลงบนหน้าขาของตนติดต่อกันซ้ายขวา 
เป็นเสียงเปาะแปะ หรือบอกว่านกน้อยก าลังโผบินสู่ท้องนา ทุกคนก็สามารถท าท่าค่อย ๆ กางปีก 
(กางแขน)เเล้วขยับแขนขึ้นลงพร้อมกับร่อนไปข้างหน้าด้วยการกางแขนสลัดขึ้นลงเอียงซ้ายบ้างขวา
บ้าง ก้าวเดินไปข้างหน้า  เป็นต้น 

ซึ่งลักษณะท่าทางต่าง ๆ เหล่านี้เมื่อผู้เรียนหรือเด็ก ๆ ได้ยินได้ฟังก็จะเเสดงถึงกิริยาอาการได้
ในทันที เมื่อเข้าใจถึงพ้ืนฐานนี้แล้ว ก็ใช้วิธีการเล่านิทานที่มีการเคลื่อนไหวมาก ๆ มาได้เป็นขั้นที่สอง 
เมื่อสามารถปฏิบัติได้ดีก็เริ่มมาถึงขั้นสุดท้าย คือ ใช้เพลงเพ่ือฝึกฝนโดยมีขั้นตอนการเเนะน าดังต่อไปนี้ 

1. เลือกเพลงที่จังหวะไม่เร็วเกินไป และเป็นเพลงที่เกี่ยวกับลักษณะธรรมชาติ (เพลงที่ใช้ควร
เป็นจังหวะสโลว์ หรือสโลว์ฟร็อกทรอต) 

2. เมื่อได้เพลงที่ต้องการแล้วเปิดให้เด็กฟังในเที่ยวแรก 
3. เปิดเพลงรอบที่สองแล้วหยุดเป็นช่วง ๆ เพ่ือให้เด็กคิดและช่วยกระตุ้นให้เกิดจินตนาการ

โดยถามว่าท าอย่างไร เช่น ก่อนเพลงที่บอกว่าเห็นตัวปลา ว่ายวนไปมาน่าเอ็นดู ก็ให้เด็กเกิด
ความคิครวบยอดว่าปลาว่ายวนไปมาอย่างไร 

4. เมื่อได้อธิบายแนะแนวถึงท่าทางตลอดเพลงแล้ว ผู้สอนสาธิตตัวอย่างสักเล็กน้อยเพ่ือให้
เด็กเกิคความเชื่อม่ันในตนเอง 

5. เมื่อสาธิตแล้วผู้สอนไห้เด็กเตรียมพร้อม เปิดเพลงให้เด็กแสดงตามเนื้อเพลงไปทีละตอน 
6. เมื่อผ่านขั้นตอนแล้ว ขั้นต่อไปก็เปิดเพลงตลอดให้เด็กเเสดงตาม 
7. ขั้นค าแนะน าแก้ไขส่วนที่ยังบกพร่องอยู่ให้ดีขึ้น 
8. เตรียมพร้อมและแสดงตามเพลงใหม่ 
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1.1 ตัวอย่างเพลงที่จะน ามาใช้ในการเล่นแบบสร้างสรรค์ 

เพลงบัวขาว 
1) เห็นบัวขาว คราวอยู่ในบึงใหญ่ ดอกใบบุปผชาติสะอาตตา 
น้ าใสไหลเย็นเห็นตัวปลา ว่ายวนไปมาน่าเอ็นดู 
2) หมู่ภุมรินโผบินเวียนว่อน เริงร่อนสูดกินกลิ่นเกสร 
พายเรือน้อยคล้อยเคลื่อนในสาคร คอยพาจรล่องไปในกลางน้ า 

วิธีแสดง 
ท่อนเพลงแรก 
กลุ่มหนึ่งนั่งล้อมวง วงกลมในลักษณะแบบดอกบัว (ควรแต่งกายด้วยสีขาวเพราะบัวขาว) อยู่

ในท่าก้มตัว แขนทั้งสองเหยียดไปข้างหน้า ค่อย ๆ เงยหน้าขึ้น เหยียดแขนขึ้นช้า ๆ จนเอนไปทางหลัง
(ตามจังหวะของวรรคเพลงที่ว่า ดอกใบบุปผชาติสะอาดตา) เมื่อเอนไปข้างหลังเเล้วอาจจะโยกตัวไป
มาพร้อมกัน เช่น เอนไปทางซ้ายแล้วเอนมาทางขวา 

พอวรรคเพลง “น้ าใสไหลเย็นเห็นตัวปลา” ก็ให้อีกกลุ่มหนึ่งแสดงเป็นปลาอาจจะใส่หมวกตัว
ปลามีครีบหางติด เอามือโบกไปมาค่อย ๆ ก้าวลัดเลาะตามช่องว่างของคนที่เป็นดอกบัว พอเพลงถึง
ตอนดมกลิ่นเกสรก็ให้ผู้เเสดงเป็นภุมรินหยุดอยู่หน้าคนเป็นดอกบัว  ค่อย ๆ อ้อมแขนทั้งสองข้างมาคู่
กันข้างหน้า โน้มลงไปแตะฝ่ามือท้ังสองของคนที่เป็นดอกบัวที่ชูขึ้นบนศรีษะ 

พอวรรคเพลง “พายเรือน้อย...” ก็ให้ผู้แสดงเป็นคนพายเรือหนึ่งหรือสองคนโดยเอากระดาษ
ท าเป็นรูปเรือ หรือใช้แสดงสองคนเอากระดาษสายรุ้งโยงทั้งสองไว้ดูเป็นเรือ เเล้วถึงพายเรือ สมมุติคน
ละอัน พายไปในนระหว่างวงกลม 

จนกระท่ังเพลงจบก็หยุคอยู่กลางวงกลม และคนที่เป็นดอกบัวอยู่ในท่าบัวบาน ปลาว่ายไปมา
แมลงกินเกสร จบเพลงอยู่ในลักษณะนิ่ง ๆ 

1.2 ข้อเสนอแนะ 
ระหว่างที่เนื้อเพลงเปิดอยู่ ทุก ๆ ส่วนจะเคลื่อนไหวตามลักษณะของตนอยู่ตลอดเวลาไม่หยุด

นิ่งเป็นการเคลื่อนไหวตามลีลาของเพลง จะหยุดนิ่งพร้อมกันเมื่อเพลงจบเท่านั้น จากตัวอย่างเพลงนี้ 
คงจะช่วยผู้สอนเกิดแนวความคิดน าเอาไปดัดแปลงเพ่ือการแสดงในลักษณะที่เรียกว่า  การเล่นแบบ
สร้างสรรค์ ข้อที่ควรค านึงก็คือ พยายามคัดเลือกเพลงให้เหมาะสม เป็นเพลงไพเราะท านองนุ่มนวล 
และบ่งบอกถึงการแสดงออกหลาย ๆ แบบ เพลงต่าง ๆ เหล่านี้มักจะเป็นเพลงเก่า ๆ ที่ทุกคนได้ยินได้
ฟังและจดจ าได้ดี เช่น เพลงบัวขาว เพลงบัวตูมบัวบาน เพลงป่าเหนือ ฯลฯ ในปัจจุบันเพลงใหม่ ๆ ที่
บรรยายถึงลักษณะธรรมชาติมีมากมาย  โดยเฉพาะท่วงท านองของดนตรีได้จัดท าในระบบการ
ประสานเสียงใหม่ ท าให้เพ่ิมความไพเราะขึ้นมาก เหมาะแก่การน ามาใช้ในกิจกรรมการเล่นแบบ
สร้างสรรค์มากท่ีสุด เช่น เพลงเทพธิดาดอย ที่ขับร้องโดยแพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์ หรีอเพลง
ชุดประสานเสียงของโรงเรียนดนตรีสยามกลการ เป็นต้น 

กิจกรรมประเภทนี้ นับเป็นกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่ยังไม่แพร่หลาย หรือเป็นที่รู้จักส าหรับ
เยาวชนไทย แม้แต่ในต่างประเทศก็ยังมีเพียงในระดับมัธยมศึกษา หรือหมู่นักศึกษาระดับเตรียม
อุดมศึกษา แต่ผู้เขียนมีความคิดและมุ่งหวังว่า กิจกรรมในแนวนี้มีประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์กิจกรรม 
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เเละความคิดรวบยอดกับเด็กมากที่สุด และเป็นการแสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติโดยต้องอาศัยการ
เคลื่อนไหวที่เหมาะกับเพลง และต้องเข้าใจในจังหวะท านองของดนตรีด้วย จึงนับเป็นกิจกรรมที่มี
คุณค่าควรแก่การส่งเสริมอีกกิจกรรมหนึ่ง 

1.3 แนวทางการสอนกิจกรรมแบบสร้างสรรค์ ดังต่อไปนี้ 
1) ใช้เกมประเภทสร้างสรรค์ โดยเลือกน าเอาเกมการเล่นง่าย ๆ มาประกอบการ 

เรียน เช่น เกมการแสดงเงียบ เกมประกอบเพลง เพ่ือให้ได้เคลื่อนไหวตามเพลง และได้แสดงออกตาม
ลักษณะอากัปกิริยาต่าง ๆ 

2) ใช้เพลงประกอบการเคลื่อนไหว โดยมีบทเพลงและเต้นหรือแสดงท่าทางตาม 
จังหวะเพลงเพลงที่น ามาใช้ควรเลือกเพลงที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวหลาย  ๆ แบบรวมไปถึงการใช้
เพลงไทยเดิมหรือใช้เพลงประกอบท่าร า ตามแบบอย่างของภาคต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริม และอนุรักษ์ไว้ซึ่ง
มรดกของไทยในแต่ละท้องถิ่น 

3) ใช้การเล่นสมมุติ หรือการเล่นเป็นนิยาย โดยก าหนตการแสคงตามเนื้อเรื่อง หรือ 
บทบาทที่ก าหนดไว้และแสดงไปตามเนื้อหาของเรื่องที่น ามาเล่น  โดยใช้เรื่องที่สนุกสนาน มีการ
แสดงออกหลายๆแบบและมีคติสอนใจ มีเพลงประกอบการเคลื่อนไหวหรือเสียงประกอบต่าง ๆ เช่น 
เสียงฝนตก นกร้องลมพัด ใบไม้ไหว เป็นต้น ส่วนเพลงที่น ามาใช้อาจเป็นท่วงท านองเพลงไทยเดิม 
เพลงไทยสากลหรือ เพลงสากล เพลงประเภท classic ก็สามารถน ามาใช้ได้ โดยจัดช่วงท านองให้เข้า
กับบรรยากาศและลักษณะการแสดงออกในรูปลักษณะต่าง ๆ เช่น ตอนตื่นเร้าใจก็ใช้จังหวะท านอง
ดนตรีที่กระชั้นถี่เร็วตอนแสดงอารมณ์เศร้าก็ใช้เพลงท านองช้า ๆ ท านองธรณีกันแสง ผู้เล่าเรื่องก็
บรรยายประกอบไปเป็นช่วง ๆ อาจจะให้มีบทเจรจาประกอบการแสดงไปด้วย ตามเเบบการแสดง
ละคร หรืออุปรากร 

เมี่อเกิดความเข้าใจดีแล้ว ก็ลองใช้การแสดงเงียบเข้ามาประกอบด้วย การแสดงออกถึง
รูปลักษณ์การเคลื่อนไหวในอากัปกิริยาต่าง ๆ ให้อ่อนช้อยไปตามท่วงท านองของดนตรี การเคลี่อน
ไหวก็ให้ด าเนินติดต่อกันไปโดยไม่ขาดตอน บทบรรยายก็ติดต่อกันไปกับท านองดนตรี หรือพร้อมกับ
ท านองดนตรี กันเป็นแบบอย่างการแสดงในรูปที่เรียกว่าจินตลีลา 

จินตลีลา หมายถึง การเคลื่อนไหวไปตามจังหวะลีลาดนตรีที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวอย่าง 
อิสระตามความรู้สึกนึกคิดของผู้ที่แสดง การเคลื่อนไหวโดยเข้ากับลีลาท่วงท านองของดนตรี หรีอบ
ทบรรยาย ประกอบด้วยอิริยาบทต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความรัก ความโกรธ ตื่นเต้น ดีใจ เสียใจหรือ
เศร้า ซึ่งอากับปกิริยาเหล่านี้จะแสดงออกให้เห็นเด่นชัดด้วยท่าทาง หรือสีหน้าและรวมไปถึงการ
ลอกเลียนแบบตามอย่างบุคคลในสังคมที่เป็นที่รู้จักและเข้าใจ เช่น เป็นทหาร แพทย์ ครู เกษตรกร 
เป็นต้น ลักษณะแสดงจะเป็นคล้ายกับการเล่นละคร แต่ลีลาอ่อนไหว สวยงามนุ่มนวลติดต่อกันไป
อย่าง ต่อเนื่อง 

ส่วนประกอบในการแสดงจะต้องอาศัยเสียง หรือท่วงท านองดนตรี และที่ส าคัญที่สุด คือ 
ฉากประกอบ เช่น ฉากในท้องทุ่ง ฉากภายในบ้านหรือในป่า เป็นลักษณะคล้ายฉากละคร มีแสงสี
ประกอบเพ่ือความสวยงาม ในการจัดการแสดงเบื้องต้นเพ่ือการศึกษานั้นอาจจะจัดเพียงง่าย  ๆ ด้วย
การเอารูปภาพมาประกอบในการแสดง หรือให้เด็ก ๆ มีส่วนร่วมในการแสดง โดยแสดง เป็นต้นไม้ใบ
หญ้า หรือโขดหินต่าง ๆ เป็นต้น 
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สรุป 
กิจกรรมการเล่นเลียนแบบสัตว์ การเล่นเป็นนิยาย และการเล่นแบบสร้างสรรค์ หรือที่เรียก 

สั้นๆ  ว่า กิจกรรมสร้างสรรค์  (creative Rhythims) เป็ นกิจกรรมที่ ใช้การจินตนาการและ
ประสบการณ์ทางทักษะการเคลี่อนไหวตามลักษณะธรรมชาติ มาดัดแปลงเป็นรูปแบบการเคลื่อนไหว
ในรูปแบบต่าง ๆเพ่ือเหมาะสมที่จะจัดให้กับเด็กเล็ก ๆ เพราะกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยฝึกให้เด็กมีอิสระ
ในด้านความคิดและการเคลื่อนไหว โดยใช้ร่างกายเป็นสื่อในการแสดงออกรูปแบบต่าง ๆ ท าให้
มองเห็นภาพจากการแสดงนั้นชัดเจนว่าสิ่งที่ท านั้นคืออะไร เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การเล่นเลียนแบบสัตว์การเล่นเป็นนิยาย หรือการเล่นแบบสร้างสรรค์ จะมีลักษณะที่แตกต่าง
กันออกไป การเล่นเลียนแบบสัตว์ สัตว์บางชนิดสามารถท าเลียนแบบได้ แต่บางชนิดก็เลียนแบบได้
ยาก การเล่านิทานหรือนิยายนั้นสิ่งส าคัญผู้เล่าจะต้องสร้างบรรยากาศโน้มน้าว  ให้เด็กเกิดความรู้สึก
ตื่นเต้นเห็นจริง ด้วยการใช้เสียงส าเนียงแตกต่างกัน ส่วนการเล่นแบบสร้างสรรค์หรือการเคลื่อนไหว
สร้างสรรค์นั้น เป็นการรวมเอาประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เด็กได้พบได้เห็นหรือที่ได้เรียนรู้มาแสดงออก
ตามความรู้สึกนึกคิดและความคิครวบยอดของตนเองในลักษณะอากัปกิริยาต่าง  ๆ เช่น แสดงท่าทาง
เครื่องบินร่อน รถไฟวิ่ง เต้นอินเดียนแดง หรือการเคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะลีลาดนตรี เหล่านี้
เป็นต้น แต่สิ่งส าคัญระยะเวลาในการท ากิจกรรมดังกล่าวข้างต้นจะต้องค านึงถึงระยะเวลาที่เด็กมี
ความสนใจด้วย 
 

แบบฝึกหัด 

1. จงอธิบายถึงการเล่นเลียนแบบสัตว์ มาพอเข้าใจ 
2. การเล่นเลียนแบบสัตว์มีประโยชน์ต่อเด็กปฐมวัยอย่างไร ตอบเป็นข้อ ๆ 
3 จงบอกลักษณะท่าทาง และเสียงร้องของสัตว์ต่าง ๆ ดังนี้ 

ก. สุนัข 
ข. ลิง 
ค. สิงโต 
ง. ช ้า ง 
จ. แมว 

4. นิยายหรือนิทานต่าง ๆ ผู้สอนมีเกณฑ์การพิจารณาไนการเลือกมาเล่าให้เด็กฟังอย่างไร จงอธิบาย 
เป็นข้อ ๆ 
5. การเล่นเป็นนิยาย หรือการเล่านิทาน ให้อะไรกับเด็กปฐมวัยบ้าง 
6. จงอธิบายความหมายของการเล่นแบบสร้างสรรค์ มาให้เข้าใจ 
7. บทเพลงเลียนแบบสัตว์มีประโยชน์ต่อเด็กมาน้อยเพียงใด  
8. จินตลีลา หมายถึงอะไร จงอธิบายและยกตัวอย่างประกอบ 
9. หากคิดว่าถ้าท่านเป็นเด็กปฐมวัย ท่านอยากเป็นสัตว์อะไร เพราะเหตุใด 
10. เมื่อต้องการจะสอนเด็กปฐมวัยให้แสดงลักษณะท่าทางของสัตว์ต่าง ๆ ท่านมีวิธีการจูงใจให้เด็ก 
เหล่านั้นสนใจได้อย่างไร ที่จะให้เด็กกล้าแสดงออก 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 9 
การประเมินผลพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

หัวข้อเรื่อง          
 1.    หลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก 

2.    ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการ 

3.    วธิีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการ 

วัตถุประสงค ์
 1. อธิบายหลักการประเมินพัฒนาการของเด็กได้อย่างถูกต้อง 

2. เข้าใจขั้นตอนของการประเมินพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
3. อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือในการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสม 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนประจ าบท 
 1.   น าสนทนาและบรรยายสรุปให้นักศึกษาฟัง 

2.   อภิปรายร่วมกันเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย 

3.   ร่วมกันคิดหากิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เหมาะสมเกี่ยวกับการประเมินพัฒนาการเด็ก 

สื่อการสอน 
1.   ค้นคว้ารายงาน 
2.   ท าแบบฝึกหัด 
3.   บทความทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง 

การวัดและประเมินผล 
1. สังเกตความสนใจขณะฟังค าสนทนาและบรรยาย 
2. ซักถาม / ตอบค าถาม 
3. ตรวจงาน  
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บทท่ี 9 
การประเมินผลพัฒนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 

 
 การประเมินพัฒนาการ หมายถึง กระบวนการสังเกตพฤติกรรมของเด็กในขณะท ากิจกรรม 
แล้วจดบันทึกลงในเครื่องมือที่ผู้สอนสร้างขึ้นหรือก าหนดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมที่
เด็กแสดงออกในแต่ละครั้ง เป็นข้อมูลในการพัฒนากิจกรรมให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นกระบวนการต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
ปกติตามตารางกิจกรรมประจ าวัน และครอบคลุมพัฒนาการของเด็กทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพ่ือน าผลมาใช้ในการจัดกิจกรรม หรือประสบการณ์พัฒนาเด็ก
ให้เต็มตามศักยภาพของแต่ละคน ด้วยเหตุนี้มีผู้สอนซึ่งเป็นผู้ที่จะท าหน้าที่ประเมินพัฒนาการเด็ก
จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจในพัฒนาการเด็กวัย 4 – 5 ปีเป็นอย่างดี  และต้องเข้าใจโครงสร้าง
ของการประเมินอย่างละเอียดว่าจะประเมินเมื่อไหร่และอย่างไร  ต้องมีความสามารถในการเลือก
เครื่องมือและวิธีการที่จะใช้ได้อย่างถูกต้อง จึงจะท าให้ผลของการประเมินนั้นเที่ยงตรงและเชื่อถือได้  
การประเมินพัฒนาการอาจท าได้หลายวิธี แต่วิธีที่ง่ายต่อการปฏิบัติและนิยมใช้กันมาก คือ การสังเกต  
ซึ่งต้องท าอย่างต่อเนื่องและบันทึกไว้เป็นหลักฐานอย่างสม่ าเสมอ อาจกล่าวได้ว่าผู้สอนหรือผู้เกี่ยวข้อง
กับเด็กต้องค านึงถึงเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

หลักการประเมินพัฒนาการของเด็ก 
1. ประเมินพัฒนาการของเด็กครบทุกด้านและน าผลมาพัฒนาการเด็ก 
2. ประเมินเป็นรายบุคคลอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องตลอดปี 
3. สภาพการประเมินควรมีลักษณะเช่นเดียวกับการปฏิบัติกิจกรรมประจ าวัน 
4. ประเมินอย่างเป็นระบบ มีการวางแผน เลือกใช้เครื่องมือและจดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
5. ประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการหลากหลายเหมาะกับเด็ก รวมทั้งใช้แหล่งข้อมูล 

หลายๆด้าน ไม่ควรใช้การทดสอบ 
 

ขั้นตอนการประเมินพัฒนาการ 
 การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย  จะต้องผ่านขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

1. ศึกษา และท าความเข้าใจพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุทุกด้าน  ได้แก่  ด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ดังปรากฏในหลักสูตรการศึกษาเด็กปฐมวัย  พุทธศักราช 2546 
อย่างละเอียด จึงจะท าให้ด าเนินการประเมินพัฒนาการได้อย่างถูกต้องและตรงตามความจริง 
 2. วางแผนเลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมส าหรับใช้บันทึกและประเมินพัฒนาการ 
เช่น แบบบันทึกพฤติกรรมเหมาะที่จะใช้บันทึกพฤติกรรมของเด็ก การบันทึกรายวัน เหมาะกับการ
บันทึกกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนทุกวัน  การบันทึกการเลือกของเด็กเหมาะ
ส าหรับใช้บันทึกลักษณะเฉพาะหรือปฏิกิริยาที่เด็กมีต่อสิ่งต่างๆรอบตัว  เป็นต้น  ดังนั้น  จึงเป็นหน้าที่
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ของผู้สอนที่จะเลือกใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการให้เหมาะสม เพ่ือจะได้ผลของพัฒนาการที่ถูกต้อง
ตามความต้องการ 
 3. ด าเนินการประเมินและบันทึกพัฒนาการ    หลังจากที่ได้วางแผนและเลือกเครื่องมือที่จะ
ใช้ประเมินและบันทึกพัฒนาการแล้ว  ก่อนจะลงมือประเมินและบันทึกจะต้องอ่านคู่มือหรือค าอธิบาย
วิธีการใช้เครื่องมือนั้นๆ อย่างละเอียด  แล้วจึงด าเนินการตามขั้นตอนที่ปรากฏในคู่มือและบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษรต่อไป 

 4. ประเมินและสรุป  การประเมินและสรุปนั้นต้องดุจากผลการประเมินหลายๆครั้ง มิใช่เพียง
ครั้งเดียว หรือน าเอาผลจากการประเมินเพียงครั้งเดียวมาสรุป  อาจท าให้ผิดพลาดได้  ผลการ
ประเมินดูได้จากผลที่ปรากฏในเครื่องมือประเมินและบันทึกพัฒนาการ  เช่น  ประเมินการใช้
กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กอายุ 3 ปี ปรากฏว่ายังเดินขึ้นบันไดสลับเท้าไม่ได้  ก็ต้องมาตีความว่าก าลังขา
ของเด็กยังมีไม่พอที่จะเดินสลับเท้าขึ้นบันได  อาจสรุปได้ว่าพัฒนาการกล้ามเนื้อใหญ่ยังไม่แข็งแร ง
เหมาะสมกับวัยต้องจัดกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่ส่วนขาต่อไป 
 5. รายงานผล  เมื่อได้ผลจากการประเมินและสรุปพัฒนาการของเด็กแล้ว ผู้สอนจะต้อง
ตัดสินใจว่าจะรายงานข้อมูลไปยังผู้ใด  เพ่ือจุดประสงค์อะไร  และจะต้องใช้รูปแบบใดส าหรับรายงาน 
เช่น ต้องรายงานผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง เพ่ือให้ทราบว่ากิจกรรมหรือประสบการณ์ที่
สถานศึกษาจัดให้เด็กนั้น ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กแต่ละคนอย่างไร  เป็นไปตามจุดประสงค์หรือไม่  
เพ่ือจะได้วางแผนช่วยเหลือเด็กได้ตรงตามความต้องการต่อไป  โดยสถานศึกษาจะมีสมุดรายงาน
ประจ าตัวเด็ก  ผู้สอนใช้สมุดรายงานนั้นเป็นเครื่องมือหรือแบบรายงานผู้ปกครองได้  และถ้าผู้สอนมี
ข้อเสนอแนะหรือจะขอความร่วมมือจากผู้ปกครองเกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก็อาจจะเพ่ิมเติม
ลงไปในสมุดรายงาน  และต้องค านึงไว้เสมอไม่ว่าจะใช้แบบรายงานใด  ข้อมูลควรจะมีความหมายเกิด
ประโยชน์แกเด็กเป็นส าคัญ  การบันทึกข้อความลงในสมุดรายงานประจ าตัวเด็ก  ผู้สอนควรใช้ภาษา
ในทางสร้างสรรค์มากว่าในทางลบ 
 6. การให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประเมิน  ผู้สอนต้องตระหนักว่าการท างานร่วมกับ
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กเป็นเรื่องส าคัญมาก  ผู้สอนควรยกย่องผู้ปกครองที่พยายามมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเด็ก ผู้สอนจะต้องต้อนรับผู้ปกครองที่มาสถานศึกษา  ขอบคุณส าหรับความร่วมมือ  
เขียนจดหมายถึงผู้ปกครองเพ่ือรายงานเรื่องเด็ก  พูดคุยด้วยตนเองหรือทางโทรศัพท์  สิ่งเหล่านี้จะท า
ให้ผู้ปกครองรู้สึกถึงความส าคัญของตนเองและต้องการที่จะมีส่วนร่วมกับผู้สอนในการพัฒนาเด็กของ
ตน 
 การติดต่อสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองควรจะเป็นการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง คือ จากสถานศึกษา
ไปสู่บ้านและจากบ้านมายังสถานศึกษา กระตุ้นให้ผู้ปกครองแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์ต่อการ
จัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก  เพราะผู้ปกครองจะให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวเด็กซึ่งผู้สอนสามารถ
น าไปใช้เป็นพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาเด็กทุกคนได้เป็นอย่างดี   ส าหรับการ
ติดต่อกับผู้ปกครองอาจท าได้หลายวิธี เช่น การติดต่อด้วยวาจา ได้แก่ การสนทนาด้วยตนเองหรือทาง
โทรศัพท์ การเยี่ยมบ้าน การประชุมผู้ปกครอง การติดต่อด้วยวิธีอ่ืน เช่น ป้ายติดประกาศ วารสาร 
ข่าวสาร     ตู้รับฟังความคิดเห็น เป็นต้น นอกจากนี้อาจให้ผู้ปกครองอาสาสมัครมาช่วยงานผู้สอนใน
สถานศึกษา เช่น เล่านิทาน ร้องเพลงและอ่านหนังสือให้ เด็กฟังช่วยในเวลาเด็กท ากิจกรรมเสรี ช่วย
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สังเกตเด็ก บันทึกพัฒนาการและอ่ืนๆอีกมากมายที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็ก ซึ่งสถานศึกษาควร
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการท างานกับผู้สอนเป็นอย่างยิ่ง 
 

วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินพัฒนาการเด็ก 
 ในการสรุปผลการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยแต่ละครั้ง ควรใช้วิธีการประเมินอย่าง
หลากหลาย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุด วิธีการที่เหมาะสมและนิยมใช้ในการประเมินเด็กปฐมวัย  
มีด้วยกันหลายวิธี  ดังต่อไปนี้ 

1.  การสังเกตและการบันทึก  การสังเกตมีอยู่ 2 แบบ คือ การสังเกตอย่างมีระบบ ได้แก่  
การสังเกตอย่างมีจุดมุ่งหมายที่แน่นอนตามแผนที่วางไว้ และอีกแบบหนึ่งคือการสังเกตแบบไม่เป็น
ทางการ เป็นการสังเกตในขณะที่เด็กก าลังท ากิจกรรมประจ าวันและเกิดพฤติกรรมที่ไม่คาดคิดว่าจะ
เกิดขึ้น และผู้สอนจดบันทึกไว้ การสังเกตเป็นวิธีการที่ผู้สอนใช้ในการศึกษาพัฒนาการของเด็ก เมื่อมี
การสังเกตก็ต้องมีการบันทึก ผู้สอนควรทราบว่าจะบันทึกอะไร การบันทึกพฤติกรรมมีความส าคัญ
อย่างยิ่งที่ต้องท าอย่างสม่ าเสมอ  เนื่องจากเด็กเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้อง
น ามาบันทึกเป็นหลักฐานไว้อย่างชัดเจน การสังเกตและการบันทึกพัฒนาการเด็กสามารถใช้แบบง่ายๆ 
คือ 
  1.1 แบบบันทึกพฤติกรรม ใช้บันทึกเหตุการณ์เฉพาะอย่าง  โดยบรรยายพฤติกรรม
เด็กผู้บันทึกต้องบันทึกทุกวัน เดือน ปีเกิดของเด็ก และวัน เดือน ปีที่ท าการบันทึกแต่ละครั้ง 
  1.2 การบันทึกรายวัน  เป็นการบันทึกเหตุการณ์หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียนทุกวัน ถ้าหากบันทึกในรูปแบบของการบรรยายก็มักจะเน้นเฉพาะเด็กรายที่ต้องการศึกษา ข้อดี
ของการบันทึกรายวัน คือ การชี้ให้เห็นความสามารถเฉพาะอย่างของเด็ก จะช่วยกระตุ้นให้ผู้สอนได้
พิจารณาปัญหาของเด็กเป็นรายบุคคล ช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญมีข้อมูลมากขึ้นส าหรับวินิจฉัยเด็กว่าสมควร
จะได้รับค าปรึกษาเพ่ือลดปัญหาและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างถูกต้อง นอกจากนั้นยังช่วย
ชี้ให้เห็นข้อดีข้อเสียของการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ได้เป็นอย่างดี 

1.3 แบบส ารวจรายการ ช่วยให้สามารถวิเคราะห์เด็กแต่ละคนได้ค่อนข้างละเอียด 
เหมาะสมกับเด็กระดับปฐมวัย 

2.  การสนทนา สามารถใช้การสนทนาได้ทั้ งเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล เพ่ือประเมิน
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นและพัฒนาการใช้ภาษาของเด็กและบันทึกผลการสนทนาลงใน
แบบบันทึกพฤติกรรมหรือบันทึกรายวัน 

3.  การสัมภาษณ์   ด้วยวิธีพูดคุยกับเด็กเป็นรายบุคคลและควรจัดในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมเพ่ือไม่ให้เกิดความเครียดและวิตกกังวล ผู้สอนควรใช้ค าถามที่เหมาะสมเปิดโอกาสให้เด็กได้
คิดและตอบอย่างอิสระ จะท าให้ผู้สอนสามารถประเมินความสามารถทางสติปัญญาของเด็กและ
ค้นพบศักยภาพในตัวเด็กได้โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบสัมภาษณ์ 

4.  การรวบรวมผลงานที่แสดงออกถึงความก้าวหน้าแต่ละด้านของเด็กเป็นรายบุคคล 
โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มผลงาน ( Portfolio ) ซึ่งเป็นวิธีรวบรวมและจัดระบบข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ
ตัวเด็กโดยใช้เครื่องมือต่างๆรวบรวมเอาไว้อย่างมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนแสดงการเปลี่ยนแปลงของ
พัฒนาการแต่ละด้าน  นอกจากนี้ยังรวมข้อมูลอ่ืนๆ เช่น แบบสอบถามผู้ปกครอง แบบสังเกต
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พฤติกรรม แบบบันทึกสุขภาพอนามัย ฯลฯ เอาไว้ในแฟ้มผลงาน  เพ่ือผู้สอนจะได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัว
เด็กอย่างชัดเจนและถูกต้อง  การเก็บผลงานของเด็กจะไม่ถือว่าเป็นการประเมินผลถ้างานแต่ละชิ้นถูก
รวบรวมไว้โดยไม่ได้รับการประเมินจากผู้สอนและไม่มีการน าผลมาปรับปรุงพัฒนาเด็กหรือปรับปรุง
การสอนของผู้สอน  ดังนั้นจึงเป็นแต่การเก็บสะสมผลงานเท่านั้น เช่น แฟ้มสะสมผลงานขีดเขียน งาน
ศิลปะ จะเป็นเพียงแค่แฟ้มสะสมงานเด็กถ้าไม่มีการประเมินแฟ้มสะสมงานนี้จะเป็นเครื่องมือการ
ประเมินต่อเมื่องานที่สะสมแต่ละชิ้นถูกใช้ในการบ่งบอกความก้าวหน้า ความต้องการของเด็ก และ
เป็นการเก็บสะสมอย่างต่อเนื่องที่สร้างสรรค์โดยผู้สอนและเด็กผู้สอนสามารถใช้แฟ้มสะสมงานอย่างมี
คุณค่าสื่อสารกับผู้ปกครอง เพราะการเก็บผลงานเด็กอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอในแฟ้มสะสมงาน
เป็นข้อมูลให้ผู้ปกครอง ให้ผู้ปกครองสามารถเปรียบเทียบความก้าวหน้าที่ลูกของตนมีเพ่ิมขึ้นจาก
ผลงานชิ้นแรกกับชิ้นต่อๆมา  ข้อมูลในแฟ้มสะสมงานประกอบด้วย ตัวอย่างผลงานการขีดเขียน    
การอ่านและข้อมูลบางประการของเด็กที่ผู้สอนเป็นผู้บันทึก เช่น จ านวนเล่มของหนังสือที่เด็กอ่าน 
ความถี่ของการเลือกอ่านที่มุมหนังสือในช่วงเวลาเลือกเสรี การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ ทัศนคติ เป็นต้น  
ข้อมูลเหล่านี้จะสะท้อนภาพของความงอกงามในเด็กแต่ละคนได้ชัดเจนกว่าเกรดการประเมินโดยใช้
การให้เกรด ผู้สอนจะต้องชี้แจงให้ผู้ปกครองทราบถึงที่มาของการเลือกชิ้นงานแต่ละชิ้นที่สะสมใน
แฟ้มสะสมงาน เช่น เป็นชิ้นงานที่ดีที่สุดในช่วงระยะเวลาที่เลือกชิ้นงานนั้น เป็นชิ้นงานที่แสดงความ
ต่อเนื่องของงานโครงการ ฯลฯ  ผู้สอนควรเชิญผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการคัดสรรชิ้นงานที่บรรจุใน
แฟ้มของเด็ก ข้อควรพิจารณาในการเลือกเก็บข้อมูลไว้ในแฟ้มผลงาน มีดังนี้ คือ 
  1) ข้อมูลที่แสดงถึงระดับพัฒนาการและความส าเร็จ  เกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กกระท า
ซึ่งได้มาจากเครื่องมือการประเมิน 
  2) ข้อมูลที่รวบรวมจากผลงานต่างๆของเด็ก  อาจให้เด็กช่วยเลือกเก็บด้วยตัวเด็ก
เอง หรือผู้สอนกับเด็กร่วมกันเลือก 
  3) ข้อมูลของเด็กที่ได้จากผู้ปกครอง 
 5.  การประเมินการเจริญเติบโตของเด็ก ตัวชี้ของการเจริญเติบโตในเด็กที่ใช้ทั่วๆไป ได้แก่  
น้ าหนัก ส่วนสูง เส้นรอบ เส้นรอบศีรษะ ฟัน และการเจริญเติบโตของกระดูก แนวทางประเมินการ
เจริญเติบโต มีดังนี้ 
  5.1 การประเมินการเจริญเติบโต โดยการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงเด็กแล้วน าไป
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติ ในกราฟแสดงน้ าหนักตามเกณฑ์อายุของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจะบอก
การเจริญเติบโตโดยรวม วิธีการใช้กราฟมีข้ันตอนดังนี้ 
  เมื่อชั่งน้ าหนักเด็กแล้ว น าน้ าหนักมาจุดเครื่องหมายกากบาทลงบนกราฟ และอ่าน
การเจริญเติบโตของเด็ก โดยดูดเครื่องหมายกากบาทว่าอยู่ในแถบสีใด อ่านข้อความที่อยู่บนแถบสีนั้น  
ซึ่งแบ่งภาวะโภชนาการเป็น 3 กลุ่ม คือ น้ าหนักตามเกณฑ์ น้ าหนักค่อนข้างมาก  น าหนักค่อนข้าง
น้อย  หากพบว่าเด็กมีน้ าหนักมากหรือน้อยกว่าเกณฑ์มากเกินไปควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที 
  5.2 การวัดเส้นรอบศีรษะ  มีความส าคัญในการติดตามการเจริญเติบโตของสมอง  
ในเด็กที่มีเส้นรอบศีรษะเล็กกว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับวัยอาจแสดงถึงความปกติของสมอง เช่น 
สมองเล็กกว่าปกติหรือกระโหลกศีรษะเชื่อมเร็วกว่าปกติ  ซึ่งหากวินิจฉัยได้เร็วและส่งต่อเด็กไปรับการ
รักษาทันท่วงที อาจช่วยแก้ไขความพิการนี้ได้  ในท านองเดียวกันถ้าเส้นรอบศีรษะวัดได้มากกว่าปกติ
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เมื่อเปรียบเทียบกับวัยเด็ก ซึ่งแสดงถึงเด็กมีหัวโตกว่าปกติอาจเกิดจากมีน้ าในสมองมากกว่าปกติ    
โรคนี้หากวินิจฉัยได้เร็วและเด็กได้รับการรักษาทันท่วงทีก็จะช่วยแก้ไขเป็นปกติได้เช่นกัน จึงควรวั ด
เส้นรอบศีรษะในเด็กอายุต่ ากว่า 2 ปี ทุกครั้งที่รับบริการตรวจสุขภาพ 
 
ขนาดรอบศีรษะในเด็กอายุต่างๆ 
ทารกแรกเกิด – 7 วัน    เส้นรอบศีรษะปกติของเด็กแรกเกิดประมาณ 35 เซนติเมตร 
ทารกอายุ 4-5 เดือน  กระหม่อมหลังปิดอย่างช้าไม่เกินอายุ 4 เดือน 
เด็กอายุ 1 ปี   เส้นรอบศีรษะเพิ่มขึ้นอีกปีละ 1 เซนติเมตร 
เด็กอายุ 1 ปี 6 เดือน  กระหม่อมหน้าปิดอย่างช้าไม่เกินอายุ 1 ปี 6 เดือน 
เด็กอายุ 2-5 ปี   เส้นรอบศีรษะเพิ่มขึ้นอีกปีละ 1 เซนติเมตร 
 
วิธีวัด  ใช้สายวัดตัววัดโดยให้ด้านหน้าผ่านบริเวณคิ้ว  ด้านหลังผ่านบริเวณท้ายทอยส่วนที่โหนก
ที่สุด 
  5.3 การตรวจสุขภาพปากและฟัน คือการตรวจสอบและรักษาสิ่งผิดปกติของฟัน
และปาก การรักษาให้ฟันและปากสะอาดและมีสุขภาพดีอยู่เสมอ ผู้สอนควรแนะน าให้ผู้ปกครอง    
พาเด็กไปให้ทันตแพทย์ตรวจอย่างสม่ าเสมอปีละ 1-2 ครั้ง 
  นอกจากนี้ผู้สอนควรเข้าใจวิธีดูแลฟัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้พิมพ์เผยแพร่เพ่ือ
แนะน าเด็กและผู้ปกครองเพ่ือดูแลรักษาฟันให้ดีอยู่เสมอ เช่น การแปรงฟันได้แนะน าให้วางแปรงตั้ง
ฉากกับตัวฟัน  ถูแปลงไปมาสั้นๆในแนวนอนให้ทั่วถึงฟันทุกซี่ในปากทั้งด้านหน้าและด้านหลังควร
แปรงฟันทุกครั้งหลังกินขนมหวานหรือหลังมื้ออาหาร 
  5.4 การรับวัคซีนป้องกันโรคขั้นพ้ืนฐาน  การให้ภูมิคุ้มกันโรคต่างๆ แก่เด็กเป็น     
สิ่งส าคัญและจ าเป็น  เพราะจะท าให้เด็กไม่เป็นโรคต่างๆ เช่น โรคตับอักเสบ โรคโปลิโอ บาดทะยัก     
ไอกรน และอ่ืนๆซึ่งอาจจะท าให้เด็กพิการหรือถึงแก่ชีวิตได้  ก าหนดเวลาการให้ภูมิคุ้มกันโรคที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนดไว้ในสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก พ.ศ. 2545 
 

สรุป 
 การประเมินผลการพัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นกลไกที่สะท้อนให้เห็นถึงจุดมุ่งหมายและ
ความส าเร็จของการอบรมเลี้ยงดูและการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย หลักการและขั้นตอน 
ตลอดจนรวมไปถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวัดพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนที่
สัมพันธ์กันในหลายๆ มิติ เช่น ครู ผู้ปกครอง และสถานศึกษา ดังนั้น การน าผลที่ได้จากการวัด
พัฒนาการของเด็กปฐมวัย ควรจะต้องน ามาปรับปรุงและจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้อง และให้มี
การด าเนินการอย่างต่อเนื่องกับพัฒนาการเพ่ือประโยชน์สูงสุดของตัวเด็กเอง 
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แบบฝึกหัด 

1. หลักการประเมินพัฒนาการของเด็กมีอะไรบ้าง จงอธิบายมาเป็นข้อๆ 
2. ประโยชน์ของการประเมินพัฒนาการของเด็กปฐมวัยคืออะไร 
3. ขั้นตอนในการประเมินพัฒนาการมีอะไรบ้าง 
4. ให้ออกแบบหรือพัฒนาเครื่องมือในการประเมินพัฒนาการ ตามความคิดของท่าน พร้อมให้เหตุผล 
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